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HERADESIGN® LED

Productbeschrijving
Ingebouwd LED- verlichtingssysteem voor
HERADESIGN plafonds en wandbekledingen

Uitvoering
LED-licht bestaande uit lichtbundelprofiel,
LED-profiellicht en diffuus plastic afdekking

Technische gegevens
Vermogen: ca. 40 W (33 W/m)
Bedrijfsspanning: 24 V DC SELV-spanning
Lichtprestatie: ca. 4000 lm
Kleurtemperatuur: 4000K, neutraalwit
OPGELET: Alleen omvormers met 24V constante spanning gebruiken!
Tweedelige verbindingskabel (l = 550 mm) met geïntegreerde stekkerverbinding op 350 mm en vrij kabeluiteinde om te klemmen.
De elektrische verbinding moet uitgevoerd worden door een gespecialiseerd bedrijf.

Toepassingsgebied
Voor verlaagde plafondconstructies en wandmontages welke niet aan brand worden blootgesteld. De producten droog en buiten 
het bereik van zonlicht bewaren. Bovendien moeten de producten binnen 1 jaar na levering vanuit ons magazijn verwerkt worden.

Leveringsvorm
Individueel in dozen

Opgelet
Niet geschikt voor binnenzwembaden, buitentoepassingen
en impactbestendige constructies.

Lengte
[mm]

voor paneeldikte
[mm]

voor randafwerking Oppervlak
Verpakkingseenheid

[Stuk]

1200 25 AK-01, GK
macro, fine, superfine, micro, plano

fine A2, superfine A2
1 *)

*) De verpakkingseenheden kunnen afhankelijk van het bestelde aantal afzonderlijk worden samengesteld.
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1  Lichtbundelprofiel
2  LED-profielverlichting
3  Diffuser

Productgegevens

Deze productinformatie komt overeen met de huidige ontwikkelingsstand van onze producten en verliest bij het verschijnen van een nieuwe uitgave zijn geldigheid. Controleer of u 
telkens de nieuwste uitgave van deze informatie gebruikt. De geschiktheid van het product is niet bindend voor bijzondere afzonderlijke gevallen. Bij levering gelden de garantie en 
aansprakelijkheid volgens onze algemene handelsvoorwaarden. Er mogen alleen foutloze producten worden geïnstalleerd. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor 
de montage van defecte producten of voor de daaruit voortvloeiende kosten (vertraging in deadlines, herbewerking). Alle gegevens onder voorbehoud. Versie 01/2021 - JB
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Monteren
De volgende montage-instructies zijn van toepassing op HERADESIGN LED-profielen aan het plafond op een onderconstructie van 
CD-profielen. Voor houten latten of voor montage aan de muur moet u deze instructies op vergelijkbare wijze volgen.
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De aangrenzende panelen van Heradesign worden op het lichtframe 
geplaatst en naar boven geklapt.

De HERADESIGN-panelen worden met HERADESIGN-schroeven aan 
het lichtbundelprofiel bevestigd. Voorboren met een boor van 3 mm 
is noodzakelijk. Als alternatief kunnen zelftappende schroeven met 
dezelfde afmeting worden gebruikt.

Ten slotte wordt de diffuser in het lichtdraagprofiel gestoken.

Het lichtdragerprofiel wordt als een CD-dragerprofiel aan de 
CD-basisprofielen geschroefd. De bevestiging gebeurt met een 
zelfborende schroef met kruispunt.

Daarna worden de platen met behulp van HERADESIGN-schroeven 
op de CD-profielen bevestigd.

Het tweede deel van de meegeleverde verbindingskabel wordt verbon-
den met de omvormer. De stekkerverbinding wordt van boven door het 
lichtdragerprofiel gestoken. Het LED-profiellicht kan vervolgens worden 
aangesloten en in het lichtbundelprofiel worden geklikt. Het verwijderen van 
het profiellicht gebeurt door de geïntegreerde stelschroef te draaien.

1.



knaufceilingsolutions.com


