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• De installatie van het product moet gebeuren door bekwaam personeel dat de 
nationale bepalingen moet naleven inzake elektriciteit en veiligheid en dat bevoegd 
is voor elektrische en hydraulische installaties.

Alle monteer- en demonteerwerken moeten spanningvrij gebeuren.

Het volledige systeem moet worden aangesloten via een beschermingstool tegen 
kortsluitstroom (di�erentieelschakelaar) met een di�erentiële stroom die lager of 
gelijk is aan 30 mA.

De constructeur wijst elke aansprakelijkheid af:

indien de installatie gebeurde door niet-gekwali�ceerd / onbevoegd personeel.
indien de geldende wetten niet worden nageleefd.
indien men voor de installatie ongeschikte en/of ongecerti�ceerde materialen 
gebruikt.
indien er handelingen werden gesteld of wijzigingen werden aangebracht die de 
voorschriften van de constructeur beperken.

De constructeur zal voorzien in de opleiding van de aangestelde technici inzake 
technische bijstand, en wij raden daarom aan om het product te laten installeren 
door een centrum voor technische bijstand van de constructeur.
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Beschermingszones volgens de NF C15-100-norm

1. Zorg ervoor dat het elektrisch circuit waarop het product zal worden 
aangesloten, werd aangelegd overeenkomstig de geldende wettelijke en reglemen-
taire bepalingen, door met name te letten op de aarding.

2. De geldende reglementeringen verbieden elke elektrische installatie (stroo-
maansluitingen, schakelaars, enz.) in de buurt van het product en meer precies, op 
een afstand van minder dan 60 cm en een hoogte van minstens 225 cm van het 
product.

3. Zorg ervoor dat de elektrische leiding die het product voedt, correct bemeten is 
overeenkomstig de aangeduide absorptie (zie technische kenmerken).

4. Een di�erentieelschakelaar van 30 mA met een contactopeningsafstand  van 
minstens 3 mm moet opwaarts van het elektrisch circuit gemonteerd worden.

5. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af die voorkomt uit het niet naleven van 
de hierboven vermelde instructies. 

De wand kan worden verbonden met de verlichtingsschakelaar van de badkamer, 
en in dit geval zal er geen onafhankelijke werking mogelijk zijn, of hij kan worden 
aangesloten op een onafhankelijke (niet meegeleverde) schakelaar.
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15 cm

Transformator
230 VAC - 12 VDC

Alvorens de installatie te starten, dient u alle kabels aan te sluiten, ze onder span-
ning te plaatsen en na te kijken dat alle leds branden.

BUITEN VOLUME

BUITEN VOLUME

Primaire elektrische kenmerken 
Voltage 220-230 V
Frequentie 50-60 Hz
Vermogen 20 W

230 V

15 cm

4 M
 m

ax

ISET-connector 
3 polen

ISET-connector 
3 polen

Stroomonderbreker

Schakelaar

P65-connector

Flex-leds 12 VDC IP 5VOLUME 1
VOLUME 1, 2 of
BUITEN VOLUME

Fase
Bruin (L)

Fase
Bruin (L)

Neutraal
Blauw (N)

Neutraal
Blauw (N)

Aarding
Groen/geel

De coolsplice-connec-
tor is beschikbaar als 
los stuk bij de 
dienst-na-verkoop 
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1 2

Coolsplice-connector 

Het gebruik van deze connector is optioneel. Het gebruik ervan biedt een vlotter 
onderhoud in geval van wijziging van �ex

De kabel van de �ex in 2 snijden 
Aan elke zijde ontmantelen op 20 mm
De snoeren instoppen die overeenstemmen met de 2 delen van de kabel en de 
kleurcode respecteren 
De groene knoppen indrukken

* De coolsplice-connector is beschikbaar als los onderdeel bij de dienst-na-verkoop 
van uw detailhandelaar.

12V-
Zwart

12V+
Rood

Lezen alvorens te monteren
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Het lange koppelstuk wordt ingevoerd op de 
geleiders afkomstig van de installatie. De kleine 
koppelstukken worden ingevoerd op de 
voedingskabels van het apparaat of de 
apparaten. Zorg voor aansluitingen op de 
metalen klemmen. De contactstrook bevindt 
zich aan de buitenkant van de zitting. De 
contactstrook in de kast kantelen. De ‘kop’ van 
de koppelstukken positioneren in hun zitting op 
de kast.
De kabelklemmen vergrendelen. De kast sluiten 
door het deksel door te drukken. Het deksel 
opnieuw openen kan met behulp van een tool 
dat wordt ingebracht tussen de onderkant van 
het deksel en het overlopende deel van het 
grondstuk van de kast.

- OPGELET -
- De aardgeleider zal moeten langer zijn dan de 

fasegeleider en de neutrale geleider.
- De bevestiging van de kast zal moeten gebeuren 

ter hoogte van de kabelklem door de gaten "F" 

ISET 3 P-connector

- De kabels ontmantelen op 20 mm
- De draden afstrippen op 8 mm
- De draden op de contacten schroeven en de kleurcodes respecteren 
- De kast sluiten

F

F

Aansluiting op LS-net

Fase
Bruin (L)

12V-
Zwart

12V+
Rood

Neutraal
Blauw (N)

Aarding
(Groen/geel)

Aansluiting �ex - voeding

Niet gebruikte
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De TIMELESS 
coating bevindt 

zich op de kant van 
het glas waar het 

etiket is 
aangebracht

INT.

8 cm

1
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1

L 1200 mm maxi.

Ø 4 mm
mini

1

INT.

EXT.
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Ø 8 mm

GAZ

1
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SILICONE

SILICONE

INT.

1

32

SILICONE

   90 :  877    100 : 977
120 : 1177   140 : 1377

   90 :  887    100 : 987
120 : 1187   140 : 1387

A Min :

A MAX :

A
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Ref. 1499499 Ref. 1499699 Ref. 1499488

Ref. 1499472

Galvano Groothandel B.V.
Dillenburgstraat 12

5652 AP Eindhoven The Netherlands
info@galvano.nl
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