
 

 

Installatie LED’s light 

LED-panelen 
Er zijn drie verschillende installaties voor de LED-panelen. Namelijk de installatie in een 

systeemplafond en de installatie van een LED-paneel en een bijbehorend frame.  

 

Inhoud 
Installatie systeemplafond .................................................................................................................. 2 

Installatie LED-paneel  (frame) ............................................................................................................ 3 

Installatie LED-paneel  (pendant systeem) .......................................................................................... 4 

 

  



Installatie systeemplafond  

(Afmeting: 60 x 60 cm, NL standaard: 60 x 60 cm) 

Benodigdheden:  
-LED-Paneel 
-LED-Driver 
 
Eventueel: Verlengkabel/stekkerdoos 
 
Stap 1) Schakel de netstroom uit. 
Stap 2) Verwijder de gipsplaat of het huidige paneel uit het systeemplafond. (afbeelding 3) 
Stap 3) Plaats het LED-paneel in het frame van het systeemplafond zodat het paneel rust op de kiel 
van het systeemplafond. (afbeelding 2 & 3) 
Stap 4) Sluit de LED-driver aan het paneel doormiddel van de schakelaar, draai de schakelaar door 
totdat deze goed vast zit aan de connector van het LED-paneel. 
Stap 5) Sluit de driver aan op de stroomvoorziening. (standaard stopcontact) 
Stap 6) Alle stappen zijn nu doorlopen, test het paneel. (het paneel mag niet flikkeren/knipperen, het 
paneel moet een continue lichtstroom afgeven).  

 
 



Installatie LED-paneel  (frame) 
(Frame, direct op het plafond) 
 
Benodigdheden: 
-LED-paneel  
-LED-driver 
-Frame  
 
Eventueel:  
Verlengkabel/stekkerdoos 
 
Stap 1) Schakel de netstroom uit. 
Stap 2) Schuif de plastic hoekverbinders (A) in het aluminium profiel(B) en zet deze vast vanaf de 
binnenzijde met de korte schroeven. 
Stap 2) Bevestig het aldus ontstane U-profiel aan plafond of wand door middel van de bijgeleverde 
schroeven en deuvels. Controleer dat de onderdelen stevig en onder een rechte hoek op het 
oppervlak worden gemonteerd en er niet af kunnen vallen.  
Stap 3) Sluit het LED-driver aan het LED-paneel. (afbeelding 2) 
Stap 4) Sluit het LED-paneel aan op de stroomvoorziening. (standaard stopcontact) 
Stap 5. Schuif het LED-paneel geheel in de onderste sleuf van het aluminium profiel.  
Stap 5. Schuif de twee overgebleven hoekverbinders in het overgebleven stuk profiel en bevestig 
deze vanaf de binnenzijde middels de korte schroeven. (afbeelding 3) 
Stap 6) Schuif het aluminium profiel met de twee hoekverbinders in het U-profiel dat u zojuist aan 
het plafond of wand hebt gemonteerd (2) en fixeer het met de twee overgebleven korte schroeven 
vanaf de buitenkant. (3) 
Stap 7) Alle stappen zijn nu doorlopen, test het paneel. (het paneel mag niet flikkeren/knipperen, het 
paneel moet een continue lichtstroom afgeven). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Installatie LED-paneel  (pendant systeem) 

(Direct aan het plafond, pendant system) 
 
Benodigheden: 
-LED-paneel  
-LED-driver 
-LED-pendant system  
 
Stap 1) Verwijder de schroeven uit het LED-paneel. (afbeelding 1) 
Stap 2) Bevestig de bijgeleverde schroeven van het pendant- 
system aan het led-paneel. (afbeelding 2/3) 
Stap 3) Bevestig de staaldraden aan de drager van het  
pendant-systeem. (afbeelding 4)                             
Stap 4) Bevestig de schroeven inclusief pluggen aan het plafond.  
(afbeelding 5) 
Stap 5) Hang het paneel aan het plafond. (afbeelding 6) 
Stap 6) Installeer de driver aan het LED-paneel.  
Stap 7) Sluit de driver aan op de stroomvoorziening.  
(standaard stopcontact) 
Stap 8) Alle stappen zijn nu doorlopen, test het paneel.  
(het paneel mag niet flikkeren/knipperen, het paneel moet een continue lichtstroom afgeven).  
 


