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MONTAGEVOORSCHRIFTEN ARMATUUR RO LED 
 
Volgens bestemming gebruiken 
De armaturen RO 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 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. 
Voer nooit werkzaamheden uit als er spanning op de armaturen staat.  
   
Plaatsing armaturen in het plafond 
Doordat de armatuur specifiek is ontworpen voor het Olympia Plus Plafond is een 
snelle montage mogelijk. 
De armatuur dient met de kopse kant te worden geplaatst op de hoofdprofielen.  
Een andere montage is niet toegestaan en levert problemen op bij de verstrekking 
van garantie. 
 

 
De armatuur wordt aan de bandraster vastgezet met behulp van de meegeleverde  
beugels en schroeven (zie onderstaande foto’s). 
         

                          



           
 
 
 
 
 
 
 
Doorverbinden van de armaturen 
De armatuur is standaard uitgevoerd met doorvoerbedrading en aan de kopse 
kanten van de armatuur is een Wieland GST 18/4 aansluiting. 
Aan één zijde male en aan de andere zijde female. 
 
     

                    
 
Om bij een lichtlijn gebruik te kunnen maken van het doorverbinden van de 
armaturen met Wieland koppelsnoeren (male/female) dienen de armaturen steeds in 
dezelfde richting/positie te worden geplaatst. 
 

 
 
Koppelsnoeren zijn verkrijgbaar bij de elektrotechnische groothandel. 
Koppelsnoer 3 meter, artikelnummer Wieland 92.207.3000.1 
Koppelsnoer 4 meter, artikelnummer Wieland 92.207.4000.1 
Koppelsnoer 5 meter, artikelnummer Wieland 92.207.5000.1 
 
Bij de lichttechnische berekeningen wordt rekening gehouden met de plafondindeling 
en worden de armaturen aan de hoofdprofielen opgehangen. 
Bij het ontbreken van de plafondindeling wordt gekeken naar de lichttechnische 
mogelijkheden en onmogelijkheden van plaatsing in lengte- en breedterichting van 
de armaturen en wordt uitsluitend de lichtberekening verstrekt die aan de te stellen 
eisen voldoet. 
Afwijkingen van de opstelling volgens de lichtplanning dienen met Formlite te worden 
afgestemd om de lichttechnische gevolgen van de wijziging vast te stellen. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Maten 

 
 
 
Armaturen met decentrale Noodunit 
 
Armaturen met een noodunit zijn voorzien van Tridonic EM converterLED ST 
50V.selftest serie. 
 

Kleursignalen LED 
LED continue groen Algemene functie OK en accu opgeladen 

LED knippert snel groen  Bezig met functietest 

LED knippert langzaam groen Bezig met batterij test 

LED continue rood Laad probleem (geen stroom, kortsluiting, 

LED defect) 

LED knippert snel rood Batterij laadt niet op 

LED knippert langzaam rood Batterij defect 

LED uit Armatuur brandt in nood 

 
Verdere informatie: 
http://www.tridonic.com/pl/download/data_sheets/EM_converterLED_SELFTEST_50V_en.pdf 

http://www.tridonic.com/pl/download/data_sheets/EM_converterLED_SELFTEST_50V_en.pdf

