Montage handleiding :
Aqua Signal 500 watt Halogeen 1076001

Hoofdstuk 1: Veiligheid
Hoofdstuk 2: Inhoud
Hoofdstuk 3: Technische specificaties
Hoofdstuk 4: Demontage
Hoofdstuk 5. Montage Led insert

Hoofdstuk 1. Veiligheid
1. Zorg bij demonteren / installatie dat de spanning is uitgeschakeld, houdt
rekening met schemerschakelaars en tijdschakelaars.
2. Zorg voor een opgeruimde werkplek bij demontage / montage.
3. Gebruik de modules en drivers alleen voor het doel waarvoor ze gemaakt
zijn.
4. Gebruik van andere modules of drivers kan schade toebrengen aan de
componenten.
5. Alleen installeren bij droog weer.
6. Gebruik alleen passend gereedschap.
Hoofdstuk 2. Inhoud
1. 1x 60 watt led module met 1x 60 watt driver voor gemonteerd op een
RVS 316 moduleplaat en een RVS 316 moduleplaathouder.
2. Nieuw bevestigingsmateriaal.
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Hoofdstuk 3. Technische specificaties
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Input voltage
Working voltage
Led type
Lumen
Color temperature
Beam angle

: 90 - 264 volt AC
: 30 - 42 volt DC
: Cree-XML
: 5700 ( 1 x 60 watt)
: 6000K
: Flood -> 60° x 135°
: Spot -> 20°
: 316 + A4
: Driver -> IP67
: Module -> IP65
: 0.98

7. Stainless steel
8. Waterproof
9. Powerfactor

Hoofdstuk 4. Demontage

1
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2

3

5

4

1.
2.
3.
4.
5.

Maak de klemmen van het glas los en verwijder het glas.
Verwijder de halogeenbuis.
Maak de spiegel los en verwijder de spiegel.
Maak de bedrading in de lasdoos los (check of de spanning eraf is).
Maak de boutjes van de halogeenbuis houder los en verwijder deze.
Hoofdstuk 5. Montage Led insert

Armatuur na demontage
halogeen binnenwerk

Moduleplaathouder (boven)
Moduleplaat (onder)

Bevestig de
moduleplaathouder op de
bodem van het armatuur in de
bestaande schroefgaten met
bijgeleverde M4x10 + veerring
en carrosseriering
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Bevestig de bedrading in de
lasdoos (gebruik eventueel de
bijgeleverde kroonsteen).
Fixeer de bedrading met de tiewrap.

Plaats de moduleplaat in het
armatuur en schroef hem vast
met de bijgeleverde M4x10 +
veerring en carrosseriering.

Plaats de ruit en maak hem
vast met de sluitklemmen.
Schroef de lasdoos dicht.

Sluit de spanning weer aan en uw Aqua Signal 60 watt Led floodlight is klaar
voor gebruik.
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