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MONTAGEVOORSCHRIFTEN ARMATUUR RF 
 
Volgens bestemming gebruiken 
De armaturen RF zijn bedoeld voor gebruik binnen met een omgevingstemperatuur                                                          
van ta 25º C. 
De armatuur kan als afzonderlijk armatuur of als lichtlijn worden gebruikt. 
De armatuur is geschikt voor verdere bedrading. 
De armatuur mag niet worden afgedekt met isolatiemateriaal. 
 
Veiligheidsaanwijzingen 
Deze gebruiksaanwijzing gaat ervan uit dat u over vakkennis beschikt, die 
overeenkomt met een afgesloten beroepsopleiding als elektricien. 
Om gevaren te vermijden mag een beschadigde externe flexibele kabel van dit 
armatuur uitsluitend door de fabrikant,  zijn vertegenwoordiger of een vergelijkbare 
gekwalificeerde vakkracht  worden vervangen. 
Voer nooit werkzaamheden uit als er spanning op de armaturen staat. Pas op – 
levensgevaarlijk. 
 
Belangrijke aanwijzingen voor elektronische voorschakel apparaten (EVSA’s) 
De onderbreking van de nulleiding in de draaistroomkring veroorzaakt schade door 
overspanning in de verlichtingsinstallatie. De nulklem mag daarom alleen geopend 
worden als de installatie spanningsvrij is en moet weer gesloten worden alvorens de 
spanning weer ingeschakeld wordt. 
De maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur (ta) van de armatuur mag niet 
overschreden worden. Anders zal de armatuur minder lang meegaan en in extreme 
gevallen zelfs kapot gaan. 
 
Vervangen van een lamp 

Haal de spanning van de armatuur. 
Het draadrooster aan één zijde openen door de schroeven los te draaien en de 
draadrooster te laten afhangen. 
De veer aan de kopse kant van de armatuur indrukken en de spiegel voorzichtig naar 
beneden trekken. Vervolgens dezelfde handeling aan de andere kopse kant van de 
armatuur. De spiegeloptiek afhangen aan de afhangdraden, de lampen vervangen, 
de spiegeloptiek terugplaatsen en de draadrooster weer vastschroeven. 
  
Inbrandtijd lampen 
Om een goede werking van fluorescentielampen in dimbare armaturen te 
garanderen, moeten de aanwijzingen van de lampfabrikant met betrekking tot de 
vereiste inbrandtijd in acht worden genomen. De inbrandtijd is nodig om de lamp te 
stabiliseren. 
 
 
 
 



Aansluiten en doorvoeren van armaturen  
Aansluiting van de armatuur met Wieland GST 18 steker. 
Indien de armaturen worden gebruikt als lichtlijn dient de doorvoer te geschieden met 
Wieland koppelsnoeren. 
Het maximaal aantal armaturen dat gekoppeld kan worden bedraagt 12 armaturen bij 
toepassing van een zekeringautomaat B16 (16 Ampère) of 7 armaturen bij 
toepassing van een zekeringautomaat B10 (10 Ampère).  
Elk armatuur vraagt 0,7 Ampère. 
  
Aansluitschema:  
 
Poort 
 
4-polig 

Kleur Armatuur Armatuur  
 
met noodverlichting 

Armatuur  
 
met noodverlichting en  
 
gescheiden lampschakeling 

Nul Blauw N N N 
Aarde Groen-geel A A A 
L1 Bruin S S S2 
L2 Zwart G C S1 
 
Poort 
 
5-polig 

Kleur Armatuur Armatuur 
met 
noodverlichting 

Armatuur met 
gescheiden 
lampschakeling 

Armatuur met 
noodverlichting 
en gescheiden 
lampschakeling 

Armatuur 
dimbaar 

       
Nul Blauw N N N N N 
Aarde Groen-geel A A A A A 
L1 Bruin S S S2 S2 S 
L2 Zwart G C G C G*/D+ 
L3 Grijs G G S1 S1 G*/D-/- 
 
 2-Polig voor dimleidingen 
1 Grijs D+ 
N Wit D-/- 
 
Legenda: 
N     = Nul draad 
A     = Aarde draad 
C     = Constante spanning tbv nood 
D+   = Dimleiding Plus 
D-/-  = Dimleiding Min 
G     = Draad heeft geen specifieke functie 
G*    = Bij combinatie 5 en 2 polig blokje 
S      = Schakeldraad 
S1    = Schakeldraad middelste lamp 
S2    = Schakeldraad buitenste 2 lampen 
 
  
 
 
Montage van de armaturen RF in het lamellenplafond van Frenger 
 
RFJR354HH840 Armatuur RF 3x54W 
RFJR354AH840 Armatuur RF 3x54W met noodverlichting 
RFJR354BH840 Armatuur RF 3x54W met gescheiden lampschakeling 
RFJR354RH840 Armatuur RF 3x54W met dimbare EVSA’s 
RFJR354HH844 Armatuur RF 3x54W met high output TOP lampen 
RFJR354HH846 Armatuur RF 3x54W met high output SECURA lampen 
RFJR354HH847 Armatuur RF 3x54W met long life Aura light lampen 
RFJR354HH848 Armatuur RF 3x54W met long life Aura light lampen Protector 



  

 
 
 
 
Montagevoorschrift armaturen met decentrale Noodunit 
 
Nadat de armaturen zijn gemonteerd het licht aandoen. 
De LED van de noodverlichting armaturen dient groen te branden. 
De accu minimaal 14 uur laten laden. 
 
Testen van de noodverlichting door uitschakelen van de spanning. 
De middelste lamp gaat branden met verminderde lichtstroom. 
 
Let op: 
De accu minimaal 2 keer compleet ontladen (noodverlichting laten branden totdat de 
accu leeg is) om de volle capaciteit van de accu te bereiken.  
 
 

Kleursignalen LED HEP 
Algemene functie OK en accu opgeladen LED continue groen 

Fout net LED uit 

Accu word opgeladen LED knippert groen 

Fout Accu LED knippert rood 

Automatische cyclus van ont- en opladen 

van de accu 

LED blinkt geel 

 

De maat van de uitsparing in het Frenger 
lamellenplafond is 1.210 x 235 mm. 
De armatuur FR wordt zelfstandig 
opgehangen aan het bouwkundig plafond 
met 4 ophanghaken. 
Dit kan aan de plafondplaat of aan de 
zijkant van de armatuur (zie pijlen in de 
tekening) 


