
LEDstrips & profielen
Door op een onderstaande afbeelding te klikken wordt de productpagina zichtbaar

BLADE TWIG

FlexLED strips bijv.
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FLOW
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FlexyLED AT6
in/opbouw 6mm

TIRAVESTA
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terug naar hoofdstuk ↩

BLADE TD met TouchDimmer opbouw pro iel
BLADE TD; 280 LED 24V-9,6W, 2700K; asymmetrisch pro iel;  
Afmeting: 10x21mm; Inclusief eindkapje, bevestigingsclips en 200cm aansluitsnoer micro24; 

132428R BLADE TD Aluminum TouchDim rechts Lengte 100cm 9,6W-24Vdc*  
132428RZ BLADE TD mat Zwart TouchDim rechts Lengte 100cm 9,6W-24Vdc* 

Belangrijk: Licht schijnt naar voren!
Bij TouchDimmer links (L) plaats een L i.p.v. R (132428L). 
Bij mat Zwart TouchDimmer links (L) plaats een L i.p.v. R (132428LZ)

* De bijbehorende LED driver bestellen (zie hieronder)

De BLADE kan tot maximaal 300cm in elke gewenste afmeting besteld worden. 

532424 

562424 

562436 

562460 

202024 

LED driver 100-240V/24Vdc-24W; (voor 1 strip maximaal 200cm) 
afmeting 96x44x30mm; inclusief jackplug met enkele M24 aansluiting**

LED driver 100-240V/24Vdc-24W; (lengte maximaal 200cm) 
afmeting 96x44x30mm; inclusief jackplug; met 6-voudige M24 verdeler**

LED driver 100-240V/24Vdc-36W; (lengte maximaal 300cm) 
afmeting 120x54x32mm; inclusief jackplug; met 6-voudige M24 verdeler**

LED driver 100-240V/24Vdc-60W; (lengte maximaal 500cm) 
afmeting 120x54x32mm; inclusief jackplug; met 6-voudige M24 verdeler**

** Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

Micro24 verlengsnoer 200cm 

BLADE
BLADE; 280 LED 24V-9,6W 2700K; een asymmetrisch profiel 10x21mm;  
Inclusief eindkapjes, bevestigingsclips en 200cm aansluitsnoer micro24; 

142428R BLADE Aluminium L= 100cm 9,6W-24Vdc** 
142428RZ BLADE mat Zwart L= 100cm 9,6W-24Vdc** 

Belangrijk: Licht schijnt naar voren!
Bij voeding links (L) plaats een L i.p.v. R (142428L). 
Bij mat Zwart voeding links (L) plaats een L i.p.v. R (142428LZ)

** De bijbehorende LED driver bestellen (zie hieronder)

De BLADE kan tot maximaal 300cm in elke gewenste afmeting besteld worden. 

532424 

532436 

532460 

LED driver 100-240V/24Vdc-24W; (Lengte 200cm) 
afmeting 96x44x30mm; inclusief jackplug met enkele M24 aansluiting*

LED driver 100-240V/24Vdc-36W; (Lengte 300cm) 
afmeting 120x54x32mm; inclusief jackplug met enkele M24 aansluiting* 

LED driver 100-240V/24Vdc-60W; (Lengte 480cm) 
afmeting 120x54x32mm; inclusief jackplug met enkele M24 aansluiting* 

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker



terug naar hoofdstuk ↩terug naar hoofdstuk ↩
De BLADE is dan o.a. te bedienen met de Hue-app
Zigbee Bridge moet aanwezig zijn!

BLADE (142428) met het MC-Easy draadloos systeem

Basisgroep MC-Easy draadloos systeem dimmen: ontvanger + driver

4249624

4249636 

4249660

 Ontvanger/driver 24V-24W; (Lengte 200cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 96x44x30mm*

Ontvanger/driver 24V-36W; (Lengte 300cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

 Ontvanger/driver 24V-60W; (Lengte 500cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm* 

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

MC-Easy zenders
400291 MC-Easy 1 knops zender RVS-look; afmeting: Ø38mm, 16mm hoog.  

Heeft 1 kanaal en kan dus 1 of meerdere groepen LED-verlichting tegelijk 
schakelen en dimmen. De behuizing is magnetisch aan de achterkant, maar kan 
ook met 2 bijgeleverde schroefjes vast gemonteerd worden.

400291Z MC-Easy 1 knops zender mat Zwart; Zie verder artikel 400291

400294 MC-Easy handzender 4 kanaals; afmeting: 136x38x11mm.   
Heeft 4 kanalen waarmee 4 groepen LED-verlichting onafhankelijk van elkaar 
geschakeld en gedimd kunnen worden. De twee bovenste knoppen hebben
een master-functie: hiermee schakelt u alle groepen in of uit (dimmen kan niet). 
Meerdere ontvangers per kanaal is natuurlijk ook mogelijk.
De handzender wordt geleverd met een magnetische wandhouder.

400391 MC-Easy Wall 1; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 1 kanaal en kan dus 1 of meerdere groepen LED-verlichting tegelijk 
schakelen en dimmen. Deze wandzender wordt geleverd in een afdekraam 
JUNG AS500 Alpin Wit en kan met tape of schroeven gemonteerd worden. 
De wandzender kan in een bestaande situatie worden bijgeplaatst m.b.v. een 
meervoudig afdekraam. Een extra inbouwdoos plaatsen is dan overbodig.

400392 MC-Easy Wall 2; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 2 kanalen waarmee 2 groepen LED-verlichting onafhankelijk van 
elkaar geschakeld en gedimd kunnen worden. Zie verder artikel 400391

400394 MC-Easy Wall 4; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 4 kanalen waarmee 4 groepen LED-verlichting onafhankelijk van 
elkaar geschakeld en gedimd kunnen worden. Zie verder artikel 400391

Voor meer info andere zenders klik hier

De BLADE is ook via te schakelen/dimmen: 
ZG4249624 Zigbee ontvanger + driver 24V-24W; (Lengte 200cm) 

afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 96x44x30mm*

ZG4249636 Zigbee ontvanger + driver 24V-36W; (Lengte 300cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

ZG4249660 Zigbee ontvanger + driver 24V-60W; (Lengte 500cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker



terug naar hoofdstuk ↩terug naar hoofdstuk ↩

Met 10cm kabel en Micro24 (MALE) aansluiting

De maximale totale lengte van de TWIG TLDM + andere TWIG is 500cm
De LED strip in de TWIG is ook leverbaar in 3000K of 4000K

TWIG TLD met TouchLED Dimmer opbouw profiel
TWIG TLD; 120 LED 24V-9,6W; 2700K; matte afdekstrook en een ingebouwde TouchLED 
Dimmer (wit); Inclusief 200cm aansluitsnoer micro24;  
Eenvoudig te bevestigen door over de bijgeleverde klemmetjes te klikken.

108124 TWIG TLD Aluminium Lengte 100cm 9,6W-24Vdc* 
108124Z TWIG TLD mat Zwart Lengte 100cm 9,6W-24Vdc* 

De TWIG TLD kan tot maximaal 300cm in elke gewenste afmeting besteld 
worden. 

* De bijbehorende LED driver bestellen (zie hieronder)

532424 LED driver 100-240V/24V-24W voor 1 strip max. 200cm 
562424 LED driver 100-240V/24V-24W tot maximaal 200cm* 
562436 LED driver 100-240V/24V-36W tot maximaal 300cm*
562460 LED driver 100-240V/24V-60W tot maximaal 500cm*

Voor afmeting driver (zie hieronder)

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker en 6-voudige verdeler

TWIG TLDM meerdere TWIG’s tegelijk schakelen
TWIG TLDM; 120 LED 24V-9,6W; 2700K; ingebouwde TouchLED Dimmer (wit) 
met masterfunktie. Zo kunt u meerdere TWIG armaturen tegelijk schakelen en dimmen. 
U bestelt dan één TWIG TLDM samen met één of meerdere TWIG’s artikel 215124.
Voor het bepalen van de geschikte driver alle lengtes bij elkaar optellen.
Inclusief 2x200cm aansluitsnoer micro24: één t.b.v. driver + één gaat naar 215124.

108124M TWIG TLDM Aluminium Lengte 100cm 9,6W-24Vdc** 
108124ZM TWIG TLDM mat Zwart Lengte 100cm 9,6W-24Vdc** 

** De bijbehorende LED driver bestellen (zie hieronder)

De TWIG TLDM kan tot maximaal 300cm in elke gewenste afmeting besteld 
worden. 

TWIG
TWIG; 120 LED 24V-9,6W; 2700K; Inclusief 200cm aansluitsnoer micro24; 

215124 TWIG Aluminium Lengte 100cm 9,6W-24Vdc 
215124Z TWIG mat Zwart Lengte 100cm 9,6W-24Vdc 

De TWIG kan tot maximaal 300cm in elke gewenste afmeting besteld worden. 

532424 LED driver 100-240V/24V-24W tot maximaal 200cm*
afmeting driver 96x44x30mm; inclusief jackplug met enkele M24 aansluiting

532436 LED driver 100-240V/24V-36W tot maximaal 300cm*
afmeting driver 120x54x32mm; inclusief jackplug met enkele M24 aansluiting

532460 LED driver 100-240V/24V-60W tot maximaal 500cm*
afmeting driver 120x54x32mm; inclusief jackplug met enkele M24 aansluiting
* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

202024 Micro24 verlengsnoer 200cm 

172426 Micro24 6-voudige verdeler; om meerdere 215124 op aan te sluiten 



terug naar hoofdstuk ↩terug naar hoofdstuk ↩
De TWIG is dan o.a. te bedienen met de Hue-app
Zigbee Bridge moet aanwezig zijn!

TWIG (215124) met het MC-Easy draadloos systeem

Basisgroep MC-Easy draadloos systeem dimmen: ontvanger + driver

4249624

4249636 

4249660

 Ontvanger/driver 24V-24W; (Lengte 200cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 96x44x30mm*

Ontvanger/driver 24V-36W; (Lengte 300cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

 Ontvanger/driver 24V-60W; (Lengte 500cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm* 

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

MC-Easy zenders
400291 MC-Easy 1 knops zender RVS-look; afmeting: Ø38mm, 16mm hoog.

Heeft 1 kanaal en kan dus 1 of meerdere groepen LED-verlichting tegelijk
schakelen en dimmen. De behuizing is magnetisch aan de achterkant, maar kan
ook met 2 bijgeleverde schroefjes vast gemonteerd worden.

400291Z MC-Easy 1 knops zender mat Zwart; Zie verder artikel 400291

400294 MC-Easy handzender 4 kanaals; afmeting: 136x38x11mm.
Heeft 4 kanalen waarmee 4 groepen LED-verlichting onafhankelijk van elkaar
geschakeld en gedimd kunnen worden. De twee bovenste knoppen hebben een
master-functie: hiermee schakelt u alle groepen in of uit (dimmen kan niet).
Meerdere ontvangers per kanaal is natuurlijk ook mogelijk.
De handzender wordt geleverd met een magnetische wandhouder.

400391 MC-Easy Wall 1; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 1 kanaal en kan dus 1 of meerdere groepen LED-verlichting tegelijk
schakelen en dimmen. Deze wandzender wordt geleverd in een afdekraam
JUNG AS500 Alpin Wit en kan met tape of schroeven gemonteerd worden.
De wandzender kan in een bestaande situatie worden bijgeplaatst m.b.v. een
meervoudig afdekraam. Een extra inbouwdoos plaatsen is dan overbodig.

400392 MC-Easy Wall 2; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 2 kanalen waarmee 2 groepen LED-verlichting onafhankelijk van
elkaar geschakeld en gedimd kunnen worden. Zie verder artikel 400391

400394 MC-Easy Wall 4; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 4 kanalen waarmee 4 groepen LED-verlichting onafhankelijk van
elkaar geschakeld en gedimd kunnen worden. Zie verder artikel 400391

Voor meer info andere zenders klik hier

De TWIG is ook via        te schakelen/dimmen: 
ZG4249624 Zigbee ontvanger + driver 24V-24W; (Lengte 200cm) 

afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 96x44x30mm*

ZG4249636 Zigbee ontvanger + driver 24V-36W; (Lengte 300cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

ZG4249660 Zigbee ontvanger + driver 24V-60W; (Lengte 500cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker



terug naar hoofdstuk ↩terug naar hoofdstuk ↩

BLADE-IN asymmetrisch inbouwprofiel
BLADE-IN; 280 LED 24V-9,6W, 2700K; 

Afmeting: 10x21mm; Inclusief 200cm aansluitsnoer micro24;

152428R BLADE-IN Aluminium Lengte 100cm 9,6W-24Vdc* 
152428RZ BLADE-IN mat Zwart Lengte 100cm 9,6W-24Vdc* 

Belangrijk: Licht schijnt naar binnen/achteren!
Bij voeding links (L) plaats een L i.p.v. R (152428L).  
Bij mat Zwart voeding links (L) plaats een L i.p.v. R (152428LZ). 

* De bijbehorende LED driver bestellen (zie hieronder)

De BLADE kan tot maximaal 300cm in elke gewenste afmeting besteld worden. 

532424 

562424 

562436 

562460 

202024 

LED driver 100-240V/24Vdc-24W; (voor 1 strip maximaal 200cm) 
afmeting 96x44x30mm; inclusief jackplug met enkele M24 aansluiting**

LED driver 100-240V/24Vdc-24W; (lengte maximaal 200cm) 
afmeting 96x44x30mm; inclusief jackplug; met 6-voudige M24 verdeler**

LED driver 100-240V/24Vdc-36W; (lengte maximaal 300cm) 
afmeting 120x54x32mm; inclusief jackplug; met 6-voudige M24 verdeler**

LED driver 100-240V/24Vdc-60W; (lengte maximaal 500cm) 
afmeting 120x54x32mm; inclusief jackplug; met 6-voudige M24 verdeler**

** Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

Micro24 verlengsnoer 200cm 

Detail van de BLADE-IN

Schakel en dim mogelijkheden BLADE-IN
1772409 DOT IR sensor 24V-72W; afmeting: 31x38x9mm; 

De sensor schakelt de LED verlichting in zodra een deur buiten
het bereik van de sensor komt, ± 8cm afstand. De LED verlichting
gaat weer uit als de deur weer binnen die 8cm komt. 
Inclusief 2x 200cm aansluitsnoer + 9-voudige M24 verdeler en montageplaatje.

Nog te bestellen de bijbehorende driver (zie hierboven)

Voor meer info over schakelen en dimmen via sensoren klik hier



terug naar hoofdstuk ↩
De BLADE-IN is dan o.a. te bedienen met de Hue-app
Zigbee Bridge moet aanwezig zijn!

BLADE-IN (152428) met het MC-Easy draadloos systeem

Basisgroep MC-Easy draadloos systeem dimmen: ontvanger + driver

4249624

4249636 

4249660

 Ontvanger/driver 24V-24W; (Lengte 200cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 96x44x30mm*

Ontvanger/driver 24V-36W; (Lengte 300cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

 Ontvanger/driver 24V-60W; (Lengte 500cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm* 

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

MC-Easy zenders
400291 MC-Easy 1 knops zender RVS-look; afmeting: Ø38mm, 16mm hoog.  

Heeft 1 kanaal en kan dus 1 of meerdere groepen LED-verlichting tegelijk 
schakelen en dimmen. De behuizing is magnetisch aan de achterkant, maar kan 
ook met 2 bijgeleverde schroefjes vast gemonteerd worden.

400291Z MC-Easy 1 knops zender mat Zwart; Zie verder artikel 400291

400294 MC-Easy handzender 4 kanaals; afmeting: 136x38x11mm.
Heeft 4 kanalen waarmee 4 groepen LED-verlichting onafhankelijk van elkaar 
geschakeld en gedimd kunnen worden. De twee bovenste knoppen hebben een 
master-functie: hiermee schakelt u alle groepen in of uit (dimmen kan niet). 
Meerdere ontvangers per kanaal is natuurlijk ook mogelijk. 
De handzender wordt geleverd met een magnetische wandhouder.

400391 MC-Easy Wall 1; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 1 kanaal en kan dus 1 of meerdere groepen LED-verlichting tegelijk 
schakelen en dimmen. Deze wandzender wordt geleverd in een afdekraam 
JUNG AS500 Alpin Wit en kan met tape of schroeven gemonteerd worden. 
De wandzender kan in een bestaande situatie worden bijgeplaatst m.b.v. een 
meervoudig afdekraam. Een extra inbouwdoos plaatsen is dan overbodig.

400392 MC-Easy Wall 2; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 2 kanalen waarmee 2 groepen LED-verlichting onafhankelijk van 
elkaar geschakeld en gedimd kunnen worden. Zie verder artikel 400391

400394 MC-Easy Wall 4; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 4 kanalen waarmee 4 groepen LED-verlichting onafhankelijk van 
elkaar geschakeld en gedimd kunnen worden. Zie verder artikel 400391

Voor meer info andere zenders klik hier

De BLADE-IN is ook via te schakelen/dimmen: 
ZG4249624 Zigbee ontvanger + driver 24V-24W; (Lengte 200cm) 

afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 96x44x30mm*

ZG4249636 Zigbee ontvanger + driver 24V-36W; (Lengte 300cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

ZG4249660 Zigbee ontvanger + driver 24V-60W; (Lengte 500cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker



Met 10cm kabel en Micro24 (MALE) aansluiting

De maximale totale lengte van de DIVA TLDM + andere DIVA is 500cm
De LED strip in de DIVA is ook leverbaar in 3000K of 4000K

terug naar hoofdstuk ↩

DIVA TLD met TouchLED Dimmer inbouw profiel
DIVA TLD, 120 LED 24V-9,6W; 2700K; aluminium; matte afdekstrook en een 
ingebouwde TouchLED Dimmer (wit); 200cm aansluitsnoer micro24; 

116124 DIVA TLD Aluminum Lengte 100cm 9,6W-24Vdc* 
116124Z DIVA TLD mat Zwart Lengte 100cm 9,6W-24Vdc* 

De TWIG TLD kan tot maximaal 300cm in elke gewenste afmeting besteld worden. 

* De bijbehorende LED driver bestellen (zie hieronder)

532424 LED driver 100-240V/24V-24W voor 1 strip max. 200cm 
562424 LED driver 100-240V/24V-24W tot maximaal 200cm* 
562436 LED driver 100-240V/24V-36W tot maximaal 300cm*
562460 LED driver 100-240V/24V-60W tot maximaal 500cm*

Voor afmeting driver (zie hieronder) 

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker en 6-voudige verdeler

DIVA TLDM meerdere DIVA’s tegelijk schakelen
DIVA TLDM; 120 LED 24V-9,6W; 2700K; ingebouwde TouchLED Dimmer (wit) 
met masterfunktie. Zo kunt u meerdere DIVA armaturen tegelijk schakelen en dimmen. 
U bestelt dan één DIVA TLDM samen met één of meerdere DIVA’s artikel 106124.
Voor het bepalen van de geschikte driver alle lengtes bij elkaar optellen.
Inclusief 2x200cm aansluitsnoer micro24: één t.b.v. driver + één gaat naar 106124.

116124M DIVA TLDM Aluminium Lengte 100cm 9,6W-24Vdc** 
116124ZM DIVA TLDM mat Zwart Lengte 100cm 9,6W-24Vdc ** 

** De bijbehorende LED driver bestellen (zie hieronder)

De  DIVA TLDM kan tot maximaal 300cm in elke gewenste afmeting besteld worden. 

DIVA 
DIVA, 120 LED  24Vdc;  Eenvoudig te bevestigen door in een gefreesde sleuf van 
14,5 mm te drukken; Inclusief 200cm aansluitsnoer micro24; 

106124 DIVA Aluminium Lengte 100cm 9,6W-24Vdc 
106124Z DIVA mat Zwart Lengte 100cm 9,6W-24Vdc 

De  DIVA kan tot maximaal 300cm in elke gewenste afmeting besteld worden. 

532424 LED driver 100-240V/24V-24W tot maximaal 200cm*
afmeting driver 96x44x30mm; inclusief jackplug met enkele M24 aansluiting

532436 LED driver 100-240V/24V-36W tot maximaal 300cm*
afmeting driver 120x54x32mm; inclusief jackplug met enkele M24 aansluiting

532460 LED driver 100-240V/24V-60W tot maximaal 500cm*
afmeting driver 120x54x32mm; inclusief jackplug met enkele M24 aansluiting
* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

202024 Micro24 verlengsnoer 200cm 

172426 Micro24 6-voudige verdeler; om meerdere 215124 op aan te sluiten 



terug naar hoofdstuk ↩
De DIVA is dan o.a. te bedienen met de Hue-app
Zigbee Bridge moet aanwezig zijn!

DIVA (106124) met het MC-Easy draadloos systeem

Basisgroep MC-Easy draadloos systeem dimmen: ontvanger + driver

4249624

4249636 

4249660

 Ontvanger/driver 24V-24W; (Lengte 200cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 96x44x30mm*

Ontvanger/driver 24V-36W; (Lengte 300cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

 Ontvanger/driver 24V-60W; (Lengte 500cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm* 

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

MC-Easy zenders
400291 MC-Easy 1 knops zender RVS-look; afmeting: Ø38mm, 16mm hoog.  

Heeft 1 kanaal en kan dus 1 of meerdere groepen LED-verlichting tegelijk 
schakelen en dimmen. De behuizing is magnetisch aan de achterkant, maar kan 
ook met 2 bijgeleverde schroefjes vast gemonteerd worden.

400291Z MC-Easy 1 knops zender mat Zwart; Zie verder artikel 400291

400294 MC-Easy handzender 4 kanaals; afmeting: 136x38x11mm.
Heeft 4 kanalen waarmee 4 groepen LED-verlichting onafhankelijk van elkaar 
geschakeld en gedimd kunnen worden. De twee bovenste knoppen hebben een 
master-functie: hiermee schakelt u alle groepen in of uit (dimmen kan niet). 
Meerdere ontvangers per kanaal is natuurlijk ook mogelijk. 
De handzender wordt geleverd met een magnetische wandhouder.

400391 MC-Easy Wall 1; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 1 kanaal en kan dus 1 of meerdere groepen LED-verlichting tegelijk 
schakelen en dimmen. Deze wandzender wordt geleverd in een afdekraam 
JUNG AS500 Alpin Wit en kan met tape of schroeven gemonteerd worden. 
De wandzender kan in een bestaande situatie worden bijgeplaatst m.b.v. een 
meervoudig afdekraam. Een extra inbouwdoos plaatsen is dan overbodig.

400392 MC-Easy Wall 2; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 2 kanalen waarmee 2 groepen LED-verlichting onafhankelijk van 
elkaar geschakeld en gedimd kunnen worden. Zie verder artikel 400391

400394 MC-Easy Wall 4; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 4 kanalen waarmee 4 groepen LED-verlichting onafhankelijk van 
elkaar geschakeld en gedimd kunnen worden. Zie verder artikel 400391

Voor meer info andere zenders klik hier

De DIVA is ook via       te schakelen/dimmen: 
ZG4249624 Zigbee ontvanger + driver 24V-24W; (Lengte 200cm) 

afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 96x44x30mm*

ZG4249636 Zigbee ontvanger + driver 24V-36W; (Lengte 300cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

ZG4249660 Zigbee ontvanger + driver 24V-60W; (Lengte 500cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker



APEX inbouwprofiel hoogte 10,5mm
APEX; 280 LED 24V-9,6W, 2700K; Mat Wit kunststofprofiel;
Afmeting: 9x10,5mm; Inclusief 200cm aansluitsnoer micro24 en eindkapjes;

305027 APEX Lengte 100cm 9,6W-24Vdc** 

** De bijbehorende LED driver bestellen (zie hieronder)

De APEX kan tot maximaal 300cm in elke gewenste afmeting besteld worden.

De prijs per 10cm meer of minder is € 5,00

APEX 79 inbouwprofiel hoogte 7,8mm
APEX-79; 280 LED 24V-9,6W, 2700K; Mat Wit kunststofprofiel;
Afmeting: 9x7mm; inclusief bevestigingsclips, eindkapjes en 
200cm aansluitsnoer micro24;

379027 APEX-79 Lengte 100cm 9,6W-24Vdc** 

** De bijbehorende LED driver bestellen (zie hieronder)

De APEX-79 kan tot maximaal 300cm in elke gewenste afmeting besteld worden.

De prijs per 10cm meer of minder is € 5,00

532424 LED driver 100-240V/24Vdc-24W; (voor 1 strip 200cm) 
afmeting 96x44x30mm; inclusief jackplug met enkele M24 aansluiting*

562424 LED driver 100-240V/24Vdc-24W; (lengte 200cm) 
afmeting 96x44x30mm; inclusief jackplug; met 6-voudige M24 verdeler*

562436 LED driver 100-240V/24Vdc-36W; (lengte 300cm) 
afmeting 120x54x32mm; inclusief jackplug; met 6-voudige M24 verdeler*

562460 LED driver 100-240V/24Vdc-60W; (lengte 500cm) 
afmeting 120x54x32mm; inclusief jackplug met 6-voudige M24 verdeler* 

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

202024 Micro24 verlengsnoer 200cm 

terug naar hoofdstuk ↩



APEX en APEX 79 met het MC-Easy draadloos systeem

Basisgroep MC-Easy draadloos systeem dimmen: ontvanger + driver

4249624 Ontvanger/driver 24V-24W; (Lengte 200cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 96x44x30mm*

4249636 Ontvanger/driver 24V-36W; (Lengte 300cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

4249660 Ontvanger/driver 24V-60W; (Lengte 500cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm* 

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

MC-Easy zenders
400291 MC-Easy 1 knops zender RVS-look; afmeting: Ø38mm, 16mm hoog.

Heeft 1 kanaal en kan dus 1 of meerdere groepen LED-verlichting tegelijk
schakelen en dimmen. De behuizing is magnetisch aan de achterkant, maar kan
ook met 2 bijgeleverde schroefjes vast gemonteerd worden.

400291Z MC-Easy 1 knops zender mat Zwart; Zie verder artikel 400291

400294 MC-Easy handzender 4 kanaals; afmeting: 136x38x11mm.
Heeft 4 kanalen waarmee 4 groepen LED-verlichting onafhankelijk van elkaar
geschakeld en gedimd kunnen worden. De twee bovenste knoppen hebben een
master-functie: hiermee schakelt u alle groepen in of uit (dimmen kan niet).
Meerdere ontvangers per kanaal is natuurlijk ook mogelijk.
De handzender wordt geleverd met een magnetische wandhouder.

400391 MC-Easy Wall 1; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 1 kanaal en kan dus 1 of meerdere groepen LED-verlichting tegelijk
schakelen en dimmen. Deze wandzender wordt geleverd in een afdekraam
JUNG AS500 Alpin Wit en kan met tape of schroeven gemonteerd worden.
De wandzender kan in een bestaande situatie worden bijgeplaatst m.b.v. een
meervoudig afdekraam. Een extra inbouwdoos plaatsen is dan overbodig.

400392 MC-Easy Wall 2; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 2 kanalen waarmee 2 groepen LED-verlichting onafhankelijk van
elkaar geschakeld en gedimd kunnen worden. Zie verder artikel 400391

400394 MC-Easy Wall 4; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 4 kanalen waarmee 4 groepen LED-verlichting onafhankelijk van
elkaar geschakeld en gedimd kunnen worden. Zie verder artikel 400391

Voor meer info andere zenders klik hier

APEX en APEX 79 ook via te schakelen/dimmen: 
ZG4249624 Zigbee ontvanger + driver 24V-24W; (Lengte 200cm) 

afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 96x44x30mm*

ZG4249636 Zigbee ontvanger + driver 24V-36W; (Lengte 300cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

ZG4249660 Zigbee ontvanger + driver 24V-60W; (Lengte 500cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

De APEX en APEX 79 is dan o.a. te bedienen met de Hue-app
Zigbee Bridge moet aanwezig zijn!

terug naar hoofdstuk ↩



VESTA opbouw profiel
VESTA, 300 LED 24V-9,6W; 2700K; Aluminium profiel met matte afdekstrook.
Door de 300 LED’s zijn er geen lichtpuntjes zichtbaar en daarom is dit profiel o.a. uitermate 
geschikt om vlak onder het werkblad te monteren van een greeploze keuken. 
Inclusief eindkapjes, dubbelzijdig tape en 200cm aansluitsnoer micro24.

147100 VESTA Aluminium; Lengte 100cm 9,6W-24Vdc** 

147100Z VESTA mat Zwart; Lengte 100cm 9,6W-24Vdc** 

De VESTA kan tot een maximale lengte van 300cm besteld worden. 

** De bijbehorende LED driver bestellen (zie hieronder)

562424 LED driver 100-240V/24Vdc-24W; (max. 200cm)  
afmeting: 96x44x30mm; inclusief jackplug met 6-voudige M24 verdeler*

562436 LED driver 100-240V/24Vdc-36W; (max. 300cm) 
afmeting: 120x54x32mm; inclusief jackplug met 6-voudige M24 verdeler*

524066 LED driver 100-240V/24Vdc-60W; (max 600cm) 
afmeting: 163x43x32mm; inclusief jackplug met 6-voudige M24 verdeler*

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

Bestellen in combinatie met onderstaande dimmer of aansluiten op geschakeld wcd 

Aan/uitschakelen en dimmen met Capsens Touchdimmer
Capsens V13 12-24Vdc afmeting Ø 50mm, 
dikte 10mm. De Capsens is een speciale TouchLED 
Dimmer die u aan de binnenzijde van plaatmateriaal, 
zoals hout, plastic en glas kunt monteren. 
De Capsens bevindt zich dus niet in het zicht.

173243 Capsens V13 24V-60W TouchDimmer met miniplug 
aansluiting, inclusief 2x 200cm aansluitsnoer en 6-voudige verdeler.

Nog te bestellen de bijbehorende driver (zie hierboven)

Aan/uitschakelen en dimmen met RL dimmer in muur
425W24M Dimbare LED driver 220-240/24Vdc-25W; 

inclusief Micro24 verdeler; Net aansluitsnoer 150cm met eurostekker;
Afmeting: 122x52x30mm; Dimmen middels RLC dimmer 

450W24M Dimbare LED driver 220-240/24Vdc-50W; 
inclusief Micro24 verdeler; Net aansluitsnoer 150cm met eurostekker;
Afmeting: 185x62x33mm; Dimmen middels RLC dimmer

De VESTA is ook leverbaar in D-motion! Klik hier

terug naar hoofdstuk ↩



VESTA met het MC-Easy draadloos systeem

Basisgroep MC-Easy draadloos systeem dimmen: ontvanger + driver

4249624 Ontvanger/driver 24V-24W; (lengte 200cm) 
afmeting driver: 96x44x30mm; afmeting ontvanger: 95x37x20mm*

4249636 Ontvanger/driver 24V-36W; (lengte 300cm) 
afmeting driver: 120x54x32mm; afmeting ontvanger: 95x37x20mm*

4249660 Ontvanger/driver 24V-60W; (lengte 600cm) 
afmeting driver: 120x54x32mm; afmeting ontvanger: 95x37x20mm*

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

MC-Easy zenders
400291 MC-Easy 1 knops zender RVS-look; afmeting: Ø38mm, 16mm hoog.  

Heeft 1 kanaal en kan dus 1 of meerdere groepen LED-verlichting tegelijk 
schakelen en dimmen. De behuizing is magnetisch aan de achterkant, maar kan 
ook met 2 bijgeleverde schroefjes vast gemonteerd worden.

400291Z MC-Easy 1 knops zender mat Zwart; Zie verder artikel 400291

400294 MC-Easy handzender 4 kanaals; afmeting: 136x38x11mm.
Heeft 4 kanalen waarmee 4 groepen LED-verlichting onafhankelijk van elkaar 
geschakeld en gedimd kunnen worden. De twee bovenste knoppen hebben een 
master-functie: hiermee schakelt u alle groepen in of uit (dimmen kan niet). 
Meerdere ontvangers per kanaal is natuurlijk ook mogelijk. 
De handzender wordt geleverd met een magnetische wandhouder.

400391 MC-Easy Wall 1; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 1 kanaal en kan dus 1 of meerdere groepen LED-verlichting tegelijk 
schakelen en dimmen. Deze wandzender wordt geleverd in een afdekraam 
JUNG AS500 Alpin Wit en kan met tape of schroeven gemonteerd worden. 
De wandzender kan in een bestaande situatie worden bijgeplaatst m.b.v. een 
meervoudig afdekraam. Een extra inbouwdoos plaatsen is dan overbodig.

400392 MC-Easy Wall 2; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 2 kanalen waarmee 2 groepen LED-verlichting onafhankelijk van 
elkaar geschakeld en gedimd kunnen worden. Zie verder artikel 400391

400394 MC-Easy Wall 4; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 4 kanalen waarmee 4 groepen LED-verlichting onafhankelijk van 
elkaar geschakeld en gedimd kunnen worden. Zie verder artikel 400391

Voor meer info andere zenders klik hier

VESTA is ook via te schakelen/dimmen: 
ZG4249624 Zigbee ontvanger + driver 24V-24W; (lengte 200cm) 

afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 96x44x30mm*

ZG4249636 Zigbee ontvanger + driver 24V-36W; (lengte 300cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

ZG4249660 Zigbee ontvanger + driver 24V-60W; (lengte 600cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

De VESTA is dan o.a. te bedienen met de Hue-app
Zigbee Bridge moet aanwezig zijn!

terug naar hoofdstuk ↩



terug naar hoofdstuk ↩

inclusief Micro12 verdeler; Net aansluitsnoer 150cm met eurostekker; 
Afmeting: 185x62x33mm; Dimmen middels RLC dimmer

Muurdimmer los bestellen klik hier

TIRA opbouw profiel
TIRA, 60 LED 12V-4,8W; 2700K; RVS Look; kunststof profiel met matte afdekstrook.
Door het unieke ontwerp zijn er geen lichtpuntjes zichtbaar en daarom is dit profiel o.a. 
uitermate geschikt om vlak onder het werkblad te monteren van een greeploze keuken. 
Inclusief eindkapjes en 200cm aansluitsnoer micro12.

150100 TIRA; Lengte 100cm 4,8W-12Vdc* 

De TIRA kan tot een maximale lengte van 270cm besteld worden. 
De LED strip in de TIRA is ook leverbaar in 3000K of 4000K

* De bijbehorende LED driver bestellen (zie hieronder)

150089 Hoekstuk TIRA buiten 
150088 Hoekstuk TIRA binnen   

511211 LED driver 100-240V/12V-12W voor 1 strip maximaal 200cm 
561212 LED driver 100-240V/12V-12W tot maximaal 200cm**
561224 LED driver 100-240V/12V-24W tot maximaal 400cm**
561236 LED driver 100-240V/12V-36W tot maximaal 600cm**

** Met 6 voudige M12 verdeler, afmeting drivers zie pagina 72.

Bestellen in combinatie met onderstaande dimmer of aansluiten op geschakeld wcd 

Aan/uitschakelen en dimmen met Capsens Touchdimmer
Capsens V13 12-24Vdc afmeting Ø 50mm, 
dikte 10mm. De Capsens is een speciale TouchLED 
Dimmer die u aan de binnenzijde van plaatmateriaal, 
zoals hout, plastic en glas kunt monteren. 
De Capsens bevindt zich dus niet in het zicht.

173612 Capsens V13 12V-30W TouchDimmer met miniplug 
aansluiting, inclusief 2x 200cm aansluitsnoer en 6-voudige verdeler.

Nog te bestellen de bijbehorende driver (zie hierboven)

Aan/uitschakelen en dimmen met RL dimmer in muur
425W12M Dimbare LED driver 220-240/12Vdc-25W; 

inclusief Micro12 verdeler; Net aansluitsnoer 150cm met eurostekker;
Afmeting: 122x52x30mm; Dimmen middels RLC dimmer 

450W12M Dimbare LED driver 220-240/12Vdc-50W; 



terug naar hoofdstuk ↩
De TIRA is dan o.a. te bedienen met de Hue-app
Zigbee Bridge moet aanwezig zijn!

TIRA met het MC-Easy draadloos systeem

Basisgroep MC-Easy draadloos systeem dimmen: ontvanger + driver

4129624

4129636 

4129660

 Ontvanger/driver 12V-24W; (Lengte 400cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 96x44x30mm*

Ontvanger/driver 12V-36W; (Lengte 600cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

 Ontvanger/driver 12V-60W; (Lengte 1000cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

MC-Easy zenders
400291 MC-Easy 1 knops zender RVS-look; afmeting: Ø38mm, 16mm hoog.  

Heeft 1 kanaal en kan dus 1 of meerdere groepen LED-verlichting tegelijk 
schakelen en dimmen. De behuizing is magnetisch aan de achterkant, maar kan 
ook met 2 bijgeleverde schroefjes vast gemonteerd worden.

400291Z MC-Easy 1 knops zender mat Zwart; Zie verder artikel 400291

400294 MC-Easy handzender 4 kanaals; afmeting: 136x38x11mm.
Heeft 4 kanalen waarmee 4 groepen LED-verlichting onafhankelijk van elkaar 
geschakeld en gedimd kunnen worden. De twee bovenste knoppen hebben een 
master-functie: hiermee schakelt u alle groepen in of uit (dimmen kan niet). 
Meerdere ontvangers per kanaal is natuurlijk ook mogelijk. 
De handzender wordt geleverd met een magnetische wandhouder.

400391 MC-Easy Wall 1; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 1 kanaal en kan dus 1 of meerdere groepen LED-verlichting tegelijk 
schakelen en dimmen. Deze wandzender wordt geleverd in een afdekraam 
JUNG AS500 Alpin Wit en kan met tape of schroeven gemonteerd worden. 
De wandzender kan in een bestaande situatie worden bijgeplaatst m.b.v. een 
meervoudig afdekraam. Een extra inbouwdoos plaatsen is dan overbodig.

400392 MC-Easy Wall 2; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 2 kanalen waarmee 2 groepen LED-verlichting onafhankelijk van 
elkaar geschakeld en gedimd kunnen worden. Zie verder artikel 400391

400394 MC-Easy Wall 4; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 4 kanalen waarmee 4 groepen LED-verlichting onafhankelijk van 
elkaar geschakeld en gedimd kunnen worden. Zie verder artikel 400391

Voor meer info andere zenders zie pagina 69

De TIRA is ook via te schakelen/dimmen: 
ZG4129624 Zigbee ontvanger + driver 12V-24W; (Lengte 400cm) 

afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 96x44x30mm*

ZG4129636 Zigbee ontvanger + driver 12V-36W; (Lengte 600cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

ZG4129660 Zigbee ontvanger + driver 12V-60W; (Lengte 1000cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker



terug naar hoofdstuk ↩

LEDYE TD
LEDYE TD, 120 LED/WW* 12V, is een aluminium inbouw armatuur met een matte 
afdekstrook en een ingebouwde TouchDimmer. Door deze TouchDimmer aan te raken 
schakelt de verlichting aan/uit. Door de TouchDimmer langer aan te raken dimt de verlichting.

122705 LEDYE TD Lengte 100 cm 9,6W-12Vdc WW** 
** De bijbehorende LED driver bestellen

De LEDYE TD kan tot maximaal 300 cm in elke gewenste afmeting 
besteld worden. 

511224 LED driver 100-240V/12V-24W voor 1 strip maximaal 200 cm 

561224
afm. 96x44x30 mm; incl. jackplug; met enkele M12 aansluiting;*
LED driver 100-240V/12Vdc-24W; (tot maximaal 200cm) 
afm. 96x44x30 mm; incl. jackplug; met 6-voudige M12 verdeler;***

561236 LED driver 100-240V/12Vdc-36W; (tot maximaal 300cm) 
afm. 120x54x32 mm; incl. jackplug; met 6-voudige M12 verdeler;***

* incl. Net aansluitsnoer 100 cm met eurostekker
*** Met 6 voudige M12 verdeler,

202012 Micro12 verlengsnoer 200 cm 

LEDYE
LEDYE, 120 LED/WW* 12Vdc; Eenvoudige bevestiging door het profiel m.b.v. de 
meegeleverde klemmen in een gefreesde sleuf van 23 mm te drukken. 
De LEDYE is op verschillende manieren te schakelen en te dimmen, zie de mogelijkheden 
hieronder. Wilt u schakelen via de wand, dan de bovenstaande bijbehorende driver bestellen.

112705 LEDYE Lengte 100 cm 9,6W-12Vdc WW 

RGB 

De LEDYE kan tot maximaal 300 cm in elke gewenste afmeting besteld worden. 
Ook leverbaar met een RGB-strip, prijs op aanvraag.

* De LED strip in de LEDEYE is ook leverbaar in 3000K of 4000K

In/uitschakelen en dimmen met DOT Touchdimmer
174241 DOTTI TouchDimmer, 24V-72W; 

Afmeting: 31x38x9mm; voorzien van dubbelzijdig tape; 
Inclusief 2x200cm aansluitsnoer en 10-voudige M24 verdeler;
Door de DOTTI kort aan te raken gaat de verlichting aan/uit. 
Bij langer aanraken dimt de verlichting. Niet voorzien van geheugenstand.

532424 LED driver 100-240V/24Vdc-24W; 
afmeting: 96x44x30mm; inclusief jackplug met enkele M24 aansluiting*

532436 LED driver 100-240V/24Vdc-36W; 
afmeting: 120x54x32mm; inclusief jackplug met enkele M24 aansluiting* 

532460 LED driver 100-240V/24Vdc-60W; 
afmeting: 120x54x32mm; inclusief jackplug met enkele M24 aansluiting* 

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker



terug naar hoofdstuk ↩

LEDYE (112705) met het MC-Easy draadloos systeem

Basisgroep MC-Easy draadloos systeem dimmen: ontvanger + driver

4249624

4249636 

4249660

 Ontvanger/driver 24V-24W; (Lengte 200cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 96x44x30mm*

Ontvanger/driver 24V-36W; (Lengte 300cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

 Ontvanger/driver 24V-60W; (Lengte 500cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm* 

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

MC-Easy zenders
400291 MC-Easy 1 knops zender RVS-look; afmeting: Ø38mm, 16mm hoog.  

Heeft 1 kanaal en kan dus 1 of meerdere groepen LED-verlichting tegelijk 
schakelen en dimmen. De behuizing is magnetisch aan de achterkant, maar kan 
ook met 2 bijgeleverde schroefjes vast gemonteerd worden.

400291Z MC-Easy 1 knops zender mat Zwart; Zie verder artikel 400291

400294 MC-Easy handzender 4 kanaals; afmeting: 136x38x11mm.
Heeft 4 kanalen waarmee 4 groepen LED-verlichting onafhankelijk van elkaar 
geschakeld en gedimd kunnen worden. De twee bovenste knoppen hebben een 
master-functie: hiermee schakelt u alle groepen in of uit (dimmen kan niet). 
Meerdere ontvangers per kanaal is natuurlijk ook mogelijk. 
De handzender wordt geleverd met een magnetische wandhouder.

400391 MC-Easy Wall 1; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 1 kanaal en kan dus 1 of meerdere groepen LED-verlichting tegelijk 
schakelen en dimmen. Deze wandzender wordt geleverd in een afdekraam 
JUNG AS500 Alpin Wit en kan met tape of schroeven gemonteerd worden. 
De wandzender kan in een bestaande situatie worden bijgeplaatst m.b.v. een 
meervoudig afdekraam. Een extra inbouwdoos plaatsen is dan overbodig.

400392 MC-Easy Wall 2; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 2 kanalen waarmee 2 groepen LED-verlichting onafhankelijk van 
elkaar geschakeld en gedimd kunnen worden. Zie verder artikel 400391

400394 MC-Easy Wall 4; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 4 kanalen waarmee 4 groepen LED-verlichting onafhankelijk van 
elkaar geschakeld en gedimd kunnen worden. Zie verder artikel 400391

Voor meer info andere zenders klik hier

De LEDYE is ook via te schakelen/dimmen: 
ZG4249624 Zigbee ontvanger + driver 24V-24W; (Lengte 200cm) 

afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 96x44x30mm*

ZG4249636 Zigbee ontvanger + driver 24V-36W; (Lengte 300cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

ZG4249660 Zigbee ontvanger + driver 24V-60W; (Lengte 500cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker



terug naar hoofdstuk ↩

FlexyLED AT6
FLEXYLED AT6 is een flexibele LED strip. 
Ideaal voor inbouw en opbouw, zeker in situaties waar een kromming in het ontwerp is 
opgenomen. De lichtkleur is 2700K en en heeft 276 LED’s pm, hierdoor geeft de 
AT6 LED strip een mooie homogene lichtbundel. De AT6 LED strips zijn vierkant, 
afmeting 6x6mm, en worden in vaste maten geleverd met aan beide zijden 200cm 
aansluitsnoer met Micro24 connector. U kunt dus uit 200cm 2 lengtes van 100cm halen. 
De LED strips zijn iedere 21,7mm in te korten. Deze LED strip is uitgevoerd met een 
3M © plakstrip aan de achterzijde en wordt ook geleverd met bevestigingshaakjes.
Door de aansluitsnoeren aan weerszijden van de FlexyLED AT6 kunt u makkelijker zelf de 
lengte bepalen. 
Bijvoorbeeld: heeft u een lengte van 80cm en 210cm nodig, dan besteld u 1510403.

1510402 FlexyLED AT6 6X6mm 276 LED’s 20W; IP44 Lengte = 200cm 
1510403 FlexyLED AT6 6X6mm 276 LED’s 30W; IP44 Lengte = 300cm 
1510406 FlexyLED AT6 6X6mm 276 LED’s 60W; IP44 Lengte = 600cm 

Wordt inclusief klemmetjes geleverd (2 per 100cm).

Schakelen van FlexyLED strips (via geschakeld stopcontact)

Welke driver past bij de totale lengte? 
Reken het totale vermogen van de LED strips uit die op de driver worden aangesloten en
kies hieronder de juiste uit.

562424 LED driver 100-240V/24Vdc-24W; (max. 200cm)  
afmeting: 96x44x30mm; inclusief jackplug met 6-voudige M24 verdeler*

562436 LED driver 100-240V/24Vdc-36W;  (max. 300cm) 
afmeting: 120x54x32mm; inclusief jackplug met 6-voudige M24 verdeler*

524066 LED driver 100-240V/24Vdc-60W;  (max 600cm) 
afmeting: 163x43x32mm; inclusief jackplug met 6-voudige M24 verdeler*

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

202024 Micro24 verlengsnoer 200cm 



terug naar hoofdstuk ↩

Voor meer info andere zenders klik hier

De AT6 is dan o.a. te bedienen met de Hue-app
Zigbee Bridge moet aanwezig zijn!

FlexyLED AT6 met het MC-Easy draadloos systeem

Basisgroep MC-Easy draadloos systeem dimmen: ontvanger + driver

4249624

4249636 

4249660

 Ontvanger/driver 24V-24W; (lengte 200cm) 
afmeting driver: 96x44x30mm; afmeting ontvanger: 95x37x20mm*

Ontvanger/driver 24V-36W; (lengte 300cm) 
afmeting driver: 120x54x32mm; afmeting ontvanger: 95x37x20mm*

 Ontvanger/driver 24V-60W; (lengte 600cm) 
afmeting driver: 120x54x32mm; afmeting ontvanger: 95x37x20mm*

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

MC-Easy zenders
400291 MC-Easy 1 knops zender RVS-look; afmeting: Ø38mm, 16mm hoog.  

Heeft 1 kanaal en kan dus 1 of meerdere groepen LED-verlichting tegelijk 
schakelen en dimmen. De behuizing is magnetisch aan de achterkant, maar kan 
ook met 2 bijgeleverde schroefjes vast gemonteerd worden.

400291Z MC-Easy 1 knops zender mat Zwart; Zie verder artikel 400291

400294 MC-Easy handzender 4 kanaals; afmeting: 136x38x11mm.
Heeft 4 kanalen waarmee 4 groepen LED-verlichting onafhankelijk van elkaar 
geschakeld en gedimd kunnen worden. De twee bovenste knoppen hebben een 
master-functie: hiermee schakelt u alle groepen in of uit (dimmen kan niet). 
Meerdere ontvangers per kanaal is natuurlijk ook mogelijk. 
De handzender wordt geleverd met een magnetische wandhouder.

400391 MC-Easy Wall 1; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 1 kanaal en kan dus 1 of meerdere groepen LED-verlichting tegelijk 
schakelen en dimmen. Deze wandzender wordt geleverd in een afdekraam 
JUNG AS500 Alpin Wit en kan met tape of schroeven gemonteerd worden. 
De wandzender kan in een bestaande situatie worden bijgeplaatst m.b.v. een 
meervoudig afdekraam. Een extra inbouwdoos plaatsen is dan overbodig.

400392 MC-Easy Wall 2; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 2 kanalen waarmee 2 groepen LED-verlichting onafhankelijk van 
elkaar geschakeld en gedimd kunnen worden. Zie verder artikel 400391

400394 MC-Easy Wall 4; afmeting: 81x81x10mm.
Heeft 4 kanalen waarmee 4 groepen LED-verlichting onafhankelijk van 
elkaar geschakeld en gedimd kunnen worden. Zie verder artikel 400391

De AT6 is ook via te schakelen/dimmen: 
ZG4249624 Zigbee ontvanger + driver 24V-24W; (lengte 200cm) 

afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 96x44x30mm*

ZG4249636 Zigbee ontvanger + driver 24V-36W; (lengte 300cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

ZG4249660 Zigbee ontvanger + driver 24V-60W; (lengte 600cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker
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FlexLED SE H4
FlexLED SE H4 is een flexibele LED strip,  
180 LED 24V-9,6W, 3100K; waarbij de LED’s opzij schijnen. 
De LED strip zit in een zacht siliconen koker van 4x8mm. 
De LED strip is daardoor ideaal om in een sleuf van 4,1mm te monteren. 
De LED’s schijnen dan naar buiten. De LED strips worden in vaste 
maten geleverd met aan beide uiteinden 200cm aansluitsnoer 
met Micro24 connector. 
De LED strips zijn iedere 33mm in te korten.

FlexLED SE H4 
Door de aansluitsnoeren aan weerszijden kunt u makkelijker zelf de lengte bepalen. 
Bijvoorbeeld: heeft u een lengte van 80cm en 120cm nodig, dan besteld u 135820.

135810 FlexLED SE H4 4,1x10mm 180 LED’s 9,6W; IP20 Lengte = 100cm 
135820 FlexLED SE H4 4,1x10mm 180 LED’s 19,2W; IP20 Lengte = 200cm 
135825 FlexLED SE H4 4,1x10mm 180 LED’s 24W; IP20 Lengte = 250cm 
135830 FlexLED SE H4 4,1x10mm 180 LED’s 28,8W; IP20 Lengte = 300cm 

Schakelen van FlexLED strips (via geschakeld stopcontact)

Welke driver past bij de totale lengte? 
Reken het totale vermogen van de LED strips uit die op de driver worden aangesloten en
kies hieronder de juiste uit.

562424 LED driver 100-240V/24Vdc-24W;  (maximaal 200cm)  
afmeting: 96x44x30mm; inclusief jackplug met 6-voudige M24 verdeler*

562436 LED driver 100-240V/24Vdc-36W;  (maximaal 300cm) 
afmeting: 120x54x32mm; inclusief jackplug met 6-voudige M24 verdeler*

524066 LED driver 100-240V/24Vdc-60W;  (maximaal 600cm) 
afmeting: 163x43x32mm; inclusief jackplug met 6-voudige M24 verdeler*

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

202024 Micro24 verlengsnoer 200cm 

Schakel en dim mogelijkheden FlexLED SE H4
1772409 DOT IR sensor 24V-72W; Afmeting 31x38x9mm; 

De sensor schakelt de LED verlichting in zodra een deur buiten
het bereik van de sensor komt, ± 8cm afstand. De LED verlichting
gaat weer uit als de deur weer binnen die 8cm komt. Inclusief 2x200cm
aansluitsnoer + 9-voudige M24 verdeler en montageplaatje.

Nog te bestellen de bijbehorende driver (zie hierboven)

856124  IR deursensor wit 24V-48W; Afmeting Ø14x62mm inbouw; 
De sensor schakelt de LED verlichting in zodra een deur buiten
het bereik van de sensor komt, ± 8cm afstand. De LED verlichting gaat 
weer uit als de deur weer binnen die 8cm komt. De sensor is geschikt voor 
in- en onderbouw. Inclusief 2x200cm aansluitsnoer M24.

1779603 IR deursensor zwart 24V-48W; 
Zie verder als artikel 856124.
Nog te bestellen de bijbehorende driver (zie hierboven) of 
Splitter/6-voudig verdeelblokje (zie hieronder)

202212 Splitter t.b.v. IR deursensoren;
Hiermee zet je 2 sensoren parellel: verlichting gaat aan als 1 van
beide sensoren wordt geactiveerd.

1912246 6-voudige Micro24 verdeler t.b.v. IR sensoren/splitter;
6 ingangen M24 met 5cm snoer en M12 connector.
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Voor meer info klik hier

De FlexLED SE H4 is dan o.a. te bedienen met de Hue-app
Zigbee Bridge moet aanwezig zijn!

X-driver CM2 t.b.v. draadloze IR en PIR sensoren

De X-driver CM2 is draadloos. De verlichting gaat aan via de draadloze deur- of 
bewegingssensoren. De sensoren worden gevoed met een CR2450-3V batterij.

1780703 

1780710 

1780603 

1780610 

874801 

IR deursensor WI-XD Zwart;
afmeting: 42x33x14mm; batterij CR2450-3V; 

IR deursensor WI-XD Aluminium;
afmeting: 42x33x14mm; batterij CR2450-3V;

PIR bewegingssensor Zwart;
Diameter: 46mm en uitsparing: 40mm en hoogte: 14mm; 
inclusief batterij CR2450-3V en verschillende houders;

PIR bewegingssensor Aluminium;
Zie verder artikel 1780603;

X-driver inclusief slot CM2; 110-240V/15W-24Vdc;

873101 

872801 

 
afmeting: 187x49x16mm; inclusief 4-voudige M24 verdeler en 200cm netsnoer;

X-driver inclusief slot CM2; 110-240V/30W-24Vdc;
afmeting: 218x60x16mm; inclusief 6-voudige M24 verdeler en 200cm netsnoer;

X-driver inclusief slot CM2; 110-240V/60W-24Vdc;
afmeting: 247x70x16mm; inclusief 6-voudige M24 verdeler en 200cm netsnoer;

Draadloos schakelen/dimmen met MC-Easy Systeem
4249624

4249636 

4249660

 Ontvanger/driver 24V-24W (180 LED’s 200cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 96x44x30mm*
Ontvanger/driver 24V-36W (180 LED’s 300cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

 Ontvanger/driver 24V-60W (180 LED’s 500cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

* inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

De MC-Easy zender nog los bijbestellen (zie hieronder)

Mc-Easy 1-knops dimmer Mc-Easy Wall MC-Easy Push wallMc-Easy Handzender MC-Easy Turn Wall

De FlexLED SE H4 is ook viais ook v te schakelen/dimmen: 
ZG4249624 Zigbee ontvanger + driver 24V-24W; (lengte 200cm) 

afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 96x44x30mm*

ZG4249636 Zigbee ontvanger + driver 24V-36W; (lengte 300cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

ZG4249660 Zigbee ontvanger + driver 24V-60W; (lengte 500cm) 
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

De FlexLED SE H4 is dan o.a. te bedienen met de Hue-app
Zigbee Bridge moet aanwezig zijn!
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Nog te bestellen de bijbehorende driver klik hier

FlexLED 60 LED’s 12V t.b.v. koof en plint
FlexLED, zelfklevende LED strip 5W-12V 60 LED’s p/mtr.; compleet met 200cm M12 
aansluitsnoer. Inkorten kan iedere 50mm aan het einde van de strip.
FlexLED 60 LED’s is verkrijgbaar in IP44: met laag siliconen die de LED’s beschermen 
(stof- en spatwater bestendig), en IP20: LED’s zitten open en bloot op de strip.
Wij adviseren de kleur 2700K, past mooi bij onze meubel- en plafondspots. Die zijn 
standaard ook 2700K (warm wit). 3000K geeft iets koeler licht, 4000K is helder wit.

 2700K 3000K 4000K
 217011 215011 218011 IP44 12Vdc 5W/m L= 100cm 
 217022 215022 218022 IP44 12Vdc 5W/m L= 200cm 
 217033 215033 218033 IP44 12Vdc 5W/m L= 300cm 

217044 215044 218044 IP44 12Vdc 5W/m L= 400cm 
 217055 215055 218055 IP44 12Vdc 5W/m L= 500cm 

 2700K 3000K 4000K 
 217501 215501 218501 IP20 12Vdc 5W/m L= 100cm 
 217502 215502 218502 IP20 12Vdc 5W/m L= 200cm 
 217503 215503 218503 IP20 12Vdc 5W/m L= 300cm 

217504 215504 218504 IP20 12Vdc 5W/m L= 400cm 
 217505 215505 218505 IP20 12Vdc 5W/m L= 500cm 

FlexLED 120 LED’s 12V t.b.v. koof en plint
FlexLED, zelfklevende LED strip 10W-12V 120 LED’s p/mtr.; compleet met 200cm 
aansluitsnoer. Inkorten kan iedere  25mm aan het einde van de strip.
FlexLED 120 LED’s is verkrijgbaar in IP20: LED’s zitten open en bloot op de strip.

2700K 3000K 4000K
 219501 220501 221501 
 219502 220502 221502 
 219503 220503 221503 

219504 220504 221504 
 219505 220505 221505 

IP20 12Vdc 10W/m L= 100cm  
IP20 12Vdc 10W/m L= 200cm 
IP20 12Vdc 10W/m L= 300cm 
IP20 12Vdc 10W/m L= 400cm 
IP20 12Vdc 10W/m L= 500cm 

FlexLED 300 24V 2700K
FlexLED 300, zelfklevende LED strip 10W-24V 300 LED’s p/mtr.; 
8mm breed + 3M tape en inclusief 200cm M24 aansluitsnoer. 
De FlexLED 300, geschikt voor in bijvoorbeeld het MC07 profiel, zorgt voor een mooi egale 
lichtbundel. FlexLED 300 is verkrijgbaar in IP20: LED’s zitten open en bloot op de strip.
Inkorten kan iedere 20mm aan het einde van de strip. 

2430021 IP20 24Vdc 10W p/mtr. Lengte = 100cm 
2430022 IP20 24Vdc 10W p/mtr. Lengte = 200cm 
2430023 IP20 24Vdc 10W p/mtr. Lengte = 300cm 
2430024 IP20 24Vdc 10W p/mtr. Lengte = 400cm 
2430025 IP20 24Vdc 10W p/mtr. Lengte = 500cm 

211101 MC07 Aluminium opbouwprofiel, lengte 100cm;  
afmeting: 17,5x7mm; Dit profiel heeft een matte afdekkap zodat 
de LED-strip goed is afgeschermd. Hiervoor kan de LED-strip
IP20 heel goed gebruikt worden. Prijs is exclusief LED strip.

211102 MC07 Aluminum, lengte 200cm; zie verder 211101; 
211103 MC07 Aluminum, lengte 300cm; zie verder 211101; 

200515 Hoekprofiel Aluminium; 15x10x2mm voor onder badrand p/mtr. 
200530 Hoekprofiel Aluminium;  30x10x2mm voor plintverlichting p/mtr. 

wordt geleverd met extra schroefgaten t.b.v. montage op plint

200531 Hoekpro iel Aluminium;  30x10x2mm voor nis of onder kast p/mtr. 
200532 Strip Aluminium; 20x2mm

Aluminium profiel gebruiken wanneer de FlexLED strip wordt gebruikt als 
plintverlichting, voor in een nis  of onder een kast.  
De FlexLED strip plakt goed op het profiel  en kan zo z’n warmte ook goed kwijt.
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Schakelen van FlexLED strips (via geschakeld stopcontact)

Welke driver past bij de totale lengte? De drivers voor de FlexLED zijn inclusief een 
6-voudige verdeler. Net aansluitsnoer 150 cm met eurostekker. Niet dimbaar!

561212 

561224 

561236 

LED driver 240V/12V-12W 
afmeting driver: 82x50x29mm*

LED driver 240V/12V-24W
afmeting driver: 96x44x30mm*

LED driver 240V/12V-36W
afmeting driver: 120x54x32mm*

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

FlexLED met het MC-Easy draadloos systeem

Basisgroep MC-Easy draadloos systeem dimmen: ontvanger + driver
4129624

4129636 

4129660

 Ontvanger/driver 12V-24W; (60 LED’s: 400cm-120 LED’s 200cm) 
    afmeting driver: 96x44x30mm; afmeting ontvanger: 95x37x20mm*
               Ontvanger/driver 12V-36W; (60 LED’s: 600cm-120 LED’s 300cm) 
    afmeting driver: 120x54x32mm; afmeting ontvanger: 95x37x20mm*

 Ontvanger/driver 12V-60W; (60 LED’s: 1000cm-120 LED’s 500cm) 
    afmeting driver: 120x54x32mm; afmeting ontvanger: 95x37x20mm*

   * Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

MC-Easy zenders
400291 MC-Easy 1 knops zender RVS-look; afmeting: Ø38mm, 16mm hoog.  

Heeft 1 kanaal en kan dus 1 of meerdere groepen LED-verlichting tegelijk 
schakelen en dimmen. De behuizing is magnetisch aan de achterkant, maar 
kan ook met 2 bijgeleverde schroefjes vast gemonteerd worden.

400291Z MC-Easy 1 knops zender mat Zwart; Zie verder artikel 400291

400294 MC-Easy handzender 4 kanaals; afmeting: 136x38x11mm.
Heeft 4 kanalen waarmee 4 groepen LED-verlichting onafhankelijk 
van elkaar geschakeld en gedimd kunnen worden. De twee bovenste 
knoppen hebben een master-functie: hiermee schakelt u alle groepen in of  
uit (dimmen kan niet). Meerdere ontvangers per kanaal is natuurlijk ook 
mogelijk. De handzender wordt geleverd met een magnetische wandhouder.

MC-Easy Wall wandzender, wordt geleverd in een afdekraam JUNG AS500 Alpin Wit en kan
met tape of schroeven gemonteerd worden. De wandzender kan in een bestaande situatie
worden bijgeplaatst m.b.v. een meervoudig afdekraam. Een extra inbouwdoos plaatsen is dan
overbodig. Kort op de knop drukken voor aan/uit en langer drukken om te dimmen of feller
laten branden.

400391 

400392 

400394 

MC-Easy Wall 1; afmeting: 81x81x10mm.
heeft 1 kanaal voor 1 of meerdere groepen LED-verlichting
tegelijk schakelen en dimmen.
MC-Easy Wall 2; afmeting: 81x81x10mm.
heeft 2 kanalen voor 2 groepen; Zie verder artikel 400391
MC-Easy Wall 4; afmeting: 81x81x10mm.
heeft 4 kanalen voor 4 groepen Zie verder artikel 400391

Voor meer info andere zenders klik hier

De FlexLED is ook viavia     te schakelen/dimmen: 
ZG4129624 Zigbee ontvanger + driver 12V-24W;

(60 LED’s:400cm- 120/300 LED’s 200cm)
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 96x44x30mm*

ZG4129636 Zigbee ontvanger + driver 12V-36W;
(60 LED’s:600cm - 120/300 LED’s 300cm)
afmeting ontvanger: 95x37x20 mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

ZG4129660 Zigbee ontvanger + driver 12V-60W;
(60 LED’s:1000cm - 120/300 LED’s 500cm)
afmeting ontvanger: 95x37x20mm; afmeting driver: 120x54x32mm*

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

De FlexLED is dan o.a. te bedienen met de Hue-app
Zigbee Bridge moet aanwezig zijn!
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In/uitschakelen en dimmen met DOT TD Touchdimmer

1782205 DOTTI TouchDimmer, 12V-36W;  
Afmeting: 31x38x9mm; voorzien van dubbelzijdig tape; 
Inclusief 2x200cm aansluitsnoer en 10-voudige M12 verdeler;
Door de DOTTI kort aan te raken gaat de verlichting aan/uit. 
Bij langer aanraken dimt de verlichting. Niet voorzien van geheugenstand.

Nog te bestellen de bijbehorende driver zie hieronder

In/uitschakelen en dimmen met TOUCH-ME TouchLEDdimmer

173561 TOUCH-ME is een inbouw TouchLED Dimmer Aluminium 12V-30W; 
Met het witte indicatie LEDje kan de verlichting in/uitgeschakeld en gedimd 
worden. Inclusief 2 x200cm aansluitsnoer met een 10-voudige Micro12 verdeler; 
Afmeting: 35×35mm; gatmaat: 30mm; inbouwdiepte 9mm;
Ook verkrijgbaar in Zwart, plaats een Z achter de code.

Nog te bestellen de bijbehorende driver zie hieronder

In/uitschakelen en dimmen met Capsens Touchdimmer

173612 Capsens V13 12V-30W TouchDimmer met miniplug 
aansluiting, incl. 2x200 cm aansluitsnoer en M12 verdeler.

De Capsens is een speciale TouchLED Dimmer
die u aan de binnenzijde van plaatmateriaal, 
zoals hout, plastic en glas kunt monteren. 
De Capsens bevindt zich dus niet in het zicht. Ideaal
voor keukens met passtuk i.c.m. plintverlichting.
afm. Ø 50mm, dikte 10mm. 

Nog te bestellen de bijbehorende driver zie hieronder

511224 LED driver 12V-24W (60 led’s: 400 cm - 120 led’s 200 cm) 
afm. 96x44x30 mm; incl. jackplug; met enkele M12 aansluiting;*

511236 LED driver 12V-36W (60 led’s: 600 cm  - 120 led’s 300 cm) 
afm. 120x54x32 mm; incl. jackplug; met enkele M12 aansluiting;*

511260 LEDdriver 12V-60W (60 led’s: 1000 cm  - 120 led’s 500 cm) 
afm. 120x54x32 mm; incl. jackplug; met enkele M12 aansluiting;*

* incl. Net aansluitsnoer 100 cm met eurostekker

Draadloos met CALL-ME en X-driver
X-driver is ontvanger/voeding in één! Afm: 187x49x16mm (15W). Mooi weg te
werken (bv achterin een bovenkast in de keuken). 15W X-driver kan door
gat Ø58mm, minimale hoogte van 115mm. De standaard set bestaat uit een
CALL-ME + X-driver. CALL-ME afm. Ø36 x 14 mm; incl. houder. Door kort in te
drukken gaat de verlichting aan/uit. Door de knop langer ingedrukt te houden
kan er gedimd worden.
Meerdere sets kunnen met één CALL-ME bedient worden. Voor extra set plaats de E voor de
code.

2257519 X-driver incl. slot CM2; 110-240V/15W-12V + CALL-ME steel;
Afm. 187x49x16 mm; 4-voudige verdeler; *

2257619 X-driver incl. slot CM2; 110-240V/30W-12V; + CALL-ME steel;
Afm. 218x60x16 mm; 6-voudige verdeler; *

2257719 X-driver incl. slot CM2; 110-240V/60W-12V; + CALL-ME steel;
Afm. 306x70x16,5 mm; 6-voudige verdeler; *

2257503 X-driver incl. slot CM2; 110-240V/15W-12V + CALL-ME zwart;
Afm. 187x49x16 mm; 4-voudige verdeler; *

2257603 X-driver incl. slot CM2; 110-240V/30W-12V; + CALL-ME zwart;
Afm. 218x60x16 mm; 6-voudige verdeler; *

2257703 X-driver incl. slot CM2; 110-240V/60W-12V; + CALL-ME zwart;
Afm. 247x70x16 mm; 6-voudige verdeler; *
* Incl. 200 cm netnoer met eurostekker
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Profielen: 
incl. FlexLED strip 12V-4,8W 60 LED’s/m 
Standaard in warmwit (2700K), maar ook leverbaar in 3000K of 4000K

5442101	 Fine	Line	kunststof	matwit	opbouwprofiel, lengte 100 cm;

RGB 

afm. 14x14 mm, LED-strip 12V-4,8W 60 LED’s p/mtr. 
Compleet met dubbelzijdig tape en aansl.snoer 200cm M12.

De Fine Line kan tot maximaal 200 cm in elke gewenste 
afmeting besteld worden. 
Ook leverbaar met een RGB-strip, prijs op aanvraag.

5441901	 15,5x9,5	Kunststof	matwit	inbouwprofiel, lengte 100 cm 

RGB 

afm. 15,5x9,5 mm, LED-strip 12V-4,8W 60 LED’s p/mtr.

Het 15,5x9,5 pro iel kan tot maximaal 300 cm uit één stuk 
in elke gewenste afmeting besteld worden. Langere lengtes 
zijn mogelijk, LED-strip en pro iel worden dan los geleverd. 
Ook leverbaar met een RGB-strip, prijs op aanvraag.

202316	 30x13	Kunststof	Opsteekprofiel, lengte 100 cm; 
afm. 30x13 mm, LED-strip 12V-4,8W 60 LED’s p/mtr.    
Geschikt voor 8 mm glas. Licht schijnt naar boven/beneden 
tegen de achterwand. Het licht kan ook door het glas       
schijnen. Verwijder dan strip (A).

Het 30x13 pro iel kan tot maximaal 250 cm uit één 
stuk in elke gewenste afmeting besteld worden.

Schakelen en dimmen van profielen met 60 LED’s/m
Schakelen via geschakeld stopcontact
561212 LED driver 100-240V/12Vdc-12W;  

afmeting: 82x50x29mm; inclusief jackplug met 6-voudige M12 verdeler*
561224 LED driver 100-240V/12Vdc-24W; 

afmeting: 96x44x30mm; inclusief jackplug met 6-voudige M12 verdeler*

561236 LED driver 100-240V/12Vdc-36W; 
afmeting: 120x54x32mm; inclusief jackplug met 6-voudige M12 verdeler*

561260 LED driver 100-240V/12Vdc-60W; 
afmeting: 120x54x32mm; inclusief jackplug met 6-voudige M12 verdeler*

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

incl. FlexLED strip 12V-9,6W 120 LED’s/m
Standaard in warmwit (2700K), maar ook leverbaar in 3000K of 4000K

140303	 MC45-3	Aluminium	opbouwprofiel, lengte 100 cm; 

RGB 

afm. 19x19 mm, LED’s zitten in een hoek van 45-graden;
200 cm aansluitsnoer met Micro 12 connector;
Montage kan met lijm, kit of dubbelzijdig tape incl. eindkapjes;
De prijs per 10 cm meer of minder is € 6,00

De MC45 kan tot maximaal 250 cm uit één stuk in elke 
gewenste afmeting besteld worden. 
Ook leverbaar met RGB-strip, prijs op aanvraag. 
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Profielen: 
incl. FlexLED strip 12V-9,6W 120 LED’s/m 
Standaard in warmwit (2700K), maar ook leverbaar in 3000K of 4000K

128100	 TWIG	XO;	9,6W/m-12Vdc	WW;	aluminium	opbouwprofiel	

RGB 

met eenrechthoekige matte afdekkap. Onzichtbare bevestiging:  
de TWIG XO klikt op de bijgeleverde klemmetjes. De TWIG XO kan tot 
maximaal 300 cm in elke gewenste afmeting besteld worden.

Ook leverbaar met RGB-strip, prijs op aanvraag. 

211100 MC07; 9,6W/m-12Vdc; aluminium opbouwprofiel met 

RGB 

matte afdekstrook. Wordt geleverd incl. eindkapjes.

Montage kan met schroeven, lijm, kit of dubbelzijdig tape (niet	incl.) 

De LED-strip en het MC07 profiel worden los geleverd.
Het MC07 profiel heeft een maximale lengte van 300 cm. 

Ook leverbaar met RGB-strip, prijs op aanvraag.

412262	 TWIG	XA	Alu.	opbouwprofiel, lengte 200cm; afm. 15x10 mm; 
Dit profiel heeft een matte afdekkap zodat de LED-strip goed is afgeschermd.  
Hiervoor kan de LED-strip IP20 heel goed gebruikt worden. Prijs is excl. LED strip.

412263	 TWIG	XA	Alu.	opbouwprofiel, lengte 300 cm; zie verder 412262; 
407910 Eindkapjes TWIG	XA	Alu.	set van 2; 
400800 Montage clips TWIG	XA	Alu.	3 stuks; 

103100 SPLITTY Lengte 100 cm 9,6W-12Vdc;  
aluminium inbouwprofiel met matte afdekstrook. 
Door het asymmetrische ontwerp, afm. 19,2x25x14 mm, zeer 
geschikt in situaties waarbij je niet in het licht wilt kijken.

De SPLITTY kan tot maximaal 300 cm in elke gewenste 
afmeting besteld worden.

Schakel en dim mogelijkheden FlexLED strip 60/120 LED’s/m 

1782205 
DOT TD 

173612 
Capsens V13 

175121 
DOT IR sensor 

856112 
IR sensor wit 
1779503 
IR sensor zwart 

838001 IFR 
bewegingssensor 

173561 
TOUCH-ME Alu 
173561Z  
TOUCH-ME mat Zwart 
€ 

Draadloos	schakelen
klik hier
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Schakelen en dimmen van profielen met 120 LED’s/m
Schakelen via geschakeld stopcontact

511211 LED driver 100-240V/12Vdc-12W;  
afmeting: 82x50x29mm; inclusief jackplug met enkele M12 aansluiting*

561212 LED driver 100-240V/12Vdc-12W;  
afmeting: 82x50x29mm; inclusief jackplug met 6-voudige M12 verdeler*

561224 LED driver 100-240V/12Vdc-24W; 
afmeting: 96x44x30mm; inclusief jackplug met 6-voudige M12 verdeler*

561236 LED driver 100-240V/12Vdc-36W;
afmeting: 120x54x32mm; inclusief jackplug met 6-voudige M12 verdeler*

561260 LED driver 100-240V/12Vdc-60W;
afmeting: 120x54x32mm; inclusief jackplug met 6-voudige M12 verdeler*

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

In/uitschakelen en dimmen met externe impulsdrukker (incl. driver)

Met deze set kunnen meerdere profielen via een externe impulsdrukker schakelen
en dimmen. De dimontvanger is geschikt voor max. 100W-12V.

212824 Mono Dimontvanger t.b.v. externe impulsdrukker;
Compleet met driver 12V-24W; incl. 10-voudige verdeler M12 

212836 Mono Dimontvanger t.b.v. externe impulsdrukker;
Compleet met driver 12V-36W; incl. 10-voudige verdeler M12 

171226 MICRO12-6 voudige verdeler; 
Met 10cm kabel en Micro12 (MALE) aansluiting
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Garderobestang met LED strip 60 LED’s/m
De garderobestang 12V ±2700K (60 LED’S p/mtr.) is een ovaal 
aluminium profiel dat u op de millimeter nauwkeurig kunt bestellen. 
De LED strip zit in de garderobestang en schijnt schuin naar beneden. 
Daardoor wordt de kleding die aan de stang hangt mooi verlicht.
De LED strip wordt geleverd met 200 cm aansluitsnoer CR.

Ideaal in combinatie met één van onze IR-sensoren bij kasten met 
een draai- of schuifdeur. 
Bij een inloopkast kan ook de IFR-sensor gebruikt worden.

201194 Garderobestang Lengte 100 cm 12V - 4,8W/m  ±2700K 

Nog te bestellen de bijbehorende driver (zie hieronder)

De garderobestang kan tot maximaal 250 cm in elke 
gewenste afmeting besteld worden. 

200527 Roedehouder vernikkeld aluminium kleurig per stuk 

200529 Roedehouder middenstuk aluminium per stuk 
Gebruiken bij garderobestang > 100 cm.

561212 LED driver 100-240V/12Vdc-12W;  
afmeting: 82x50x29mm; inclusief jackplug met 6-voudige M12 verdeler*

561224 LED driver 100-240V/12Vdc-24W; 
afmeting: 96x44x30mm; inclusief jackplug met 6-voudige M12 verdeler*

561236 LED driver 100-240V/12Vdc-36W;
afmeting: 120x54x32mm; inclusief jackplug met 6-voudige M12 verdeler*

561260 LED driver 100-240V/12Vdc-60W;
afmeting: 120x54x32mm; inclusief jackplug met 6-voudige M12 verdeler*

* Inclusief Net aansluitsnoer 100cm met eurostekker

In/uitschakelen met een sensor
175121 DOT IR sensor 12V-36W; Afm. 31x38x9 mm; 

De sensor schakelt de LED verlichting in zodra een deur buiten
het bereik van de sensor komt, ± 8 cm afstand. De LED verlichting
gaat weer uit als de deur weer binnen die 8 cm komt. Incl. 2x 200 cm
aansluitsnoer + 10-voudige Micro 12 verdeler. Montage met dubbelzijdig tape.

175120 DOT IR sensor 12V-36W;
Als bovenstaande, maar met 1 x Micro 12 aansluiting voor 1 strip.
Nog te bestellen de bijbehorende driver (zie hierboven)

856112  IR deursensor 12V-24W; Afm. Ø14x62 mm inbouw; 
De sensor schakelt de LED verlichting in zodra een deur buiten
het bereik van de sensor komt, ± 8 cm afstand. De LED verlichting gaat 
weer uit als de deur weer binnen die 8 cm komt. De sensor is geschikt voor 
inbouw en onderbouw. Incl. 250 cm aansl. Micro 12 aansluiting voor 1 strip.

1779503 IR deursensor zwart 12V-24W; 
Als bovenstaande, maar met 1 x Micro 12 aansluiting voor 1 strip.
Nog te bestellen de bijbehorende driver (zie hierboven)

838001 IFR bewegingssensor inbouw 100-240V/max. 250W; 
Detectiebereik ø circa 150 cm; Afmeting relais 77x35x19 mm (lxbxh);
uitsparing sensor ø 20 mm; hoogte 15 mm. 
Verbindingssnoer tussen sensor en relais lengte 200 cm.
Aansluitsnoeren 200 cm en contrastekker 45 cm.
Het relais van de IFR beweginssensor komt voor de driver, dus deze schakelt de netstroom.

202012 Micro12 verlengsnoer 200 cm 
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RGB FlexLED 12Vdc, op maat te bestellen
FlexLED RGB strips zijn zelfklevend d.m.v. dubbelzijdig tape en kan op maat besteld 
worden. De strips hebben 60 LED’s per meter en een vermogen van 15W p/mtr. 
De FlexLED RGB wordt compleet met 200 cm aansluitsnoer geleverd. 
Aan het uiteinde is de RGB strip per 5 cm af te korten (bij 12V).

213611 FlexLED RGB IP20 60 LED’s - 14W p/mtr  L=100 cm 
213612 FlexLED RGB IP20 60 LED’s - 14W p/mtr  L=200 cm 
213613 FlexLED RGB IP20 60 LED’s - 14W p/mtr  L=300 cm 
213614 FlexLED RGB IP20 60 LED’s - 14W p/mtr  L=400 cm 
213615 FlexLED RGB IP20 60 LED’s - 14W p/mtr  L=500 cm 

212511 FlexLED RGB IP44 60 LED’s - 14W p/mtr  L=100 cm 
212512 FlexLED RGB IP44 60 LED’s - 14W p/mtr  L=200 cm 
212513 FlexLED RGB IP44 60 LED’s - 14W p/mtr  L=300 cm 
212514 FlexLED RGB IP44 60 LED’s - 14W p/mtr  L=400 cm 
212515 FlexLED RGB IP44 60 LED’s - 14W p/mtr  L=500 cm 

122321 Verlengsnoer FlexLED RGB CR 200 cm 

1142010 9-voudige FlexLED RGB CR verdeelblokje met 15 cm snoer CR 

210570 Dimbare RGB RF controller met touch wheel afstandsbediening, 
20 programma’s en een touchwheel waarmee zelf de kleur kan worden ingesteld. 
Snelheid en dimmen kan ook worden geregeld.
Compleet met met 9 voudige CR verdeler en wandhouder. 
Input 12Vdc-output 12Vdc-200W;
geschikt voor maximaal 12 meter RGB FlexLED 12Vdc; 

512241 Driver* 240V/12V - 24W max. 150 cm RGB FlexLED
512361 Driver* 240V/12V - 36W max. 250 cm RGB FlexLED  
512060   Driver MW LPV 240V/12V - 60W max. 400 cm RGB FlexLED 
512100 Driver MW LPV 240V/12V - 100W max. 650 cm RGB FlexLED 

* inclusief een jackplug

Aluminium profiel gebruiken wanneer de FlexLED strip wordt gebruikt als 
plintverlichting, voor in een nis of onder een kast.  
De FlexLED strip plakt goed op het profiel  en kan zo z’n warmte ook goed kwijt.

200515 Hoekprofiel Aluminium; 15x10x2mm voor onder badrand p/mtr. 
200530 Hoekpro iel Aluminium;  30x10x2mm voor plintverlichting p/mtr.  

wordt geleverd met extra schroefgaten t.b.v. montage op plint

200531 Hoekpro iel Aluminium;  30x10x2mm voor nis of onder kast p/mtr. 
200532 Strip Aluminium; 20x2mm

211101 MC07 Aluminium opbouwprofiel, lengte 100cm;  
afmeting: 17,5x7mm; Dit profiel heeft een matte afdekkap zodat 
de LED-strip goed is afgeschermd. Hiervoor kan de LED-strip
IP20 heel goed gebruikt worden. Prijs is exclusief LED strip.

211102 MC07 Aluminum, lengte 200cm; zie verder 211101; 
211103 MC07 Aluminum, lengte 300cm; zie verder 211101; 

FlexLED RGB IP20 kan ook toegepast worden in de 
LEDYE,TWIG XA en TWIG XO



FlexLED RGB IP20 kan ook toegepast worden in de 
LEDYE,TWIG XA en TWIG XO
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RGBW FlexLED 
FlexLED RGBW IP20 60 LED’s - 19,2W per meter. 
Op de LED strip zitten 60 LED’s per meter. Iedere LED heeft RGB en Warm Wit 2700K. 
Deze LED strip is geschikt voor plintverlichting en kan ook in het MC07 profiel gemonteerd 
worden. Iedere LED geeft hier dezelfde kleur. Deze LED strip is per 10 cm in te korten.

213711 RGBW IP20 24Vdc 19,2W/m L= 100 cm 
213712 RGBW IP20 24Vdc 38,4W/m L= 200 cm 
213713 RGBW IP20 24Vdc 57,6W/m L= 300 cm 
213714 RGBW IP20 24Vdc 76,8W/m L= 400 cm 
213715 RGBW IP20 24Vdc 96,0W/m L= 500 cm 

Beide LED strips worden compleet met 200 cm aansluitsnoer geleverd. 

123321 Verlengsnoer RGBW FlexyLED CR. 
Lengte 200 cm met 5-polige CR connector

220620 RGBW splitter t.b.v FlexLED RGBW strip 
(1x 5-polig man + 2 x 5-polig vrouw)

210550 Dimbare RGBW RF controller incl. enkele 5-polige aansluiting; 
met touch wheel afstandsbediening, 15 programma’s en een touchwheel 
waarmee zelf de kleur kan worden ingesteld. Snelheid en dimmen kan ook
worden geregeld. Compleet met wandhouder voor de afstandsbediening.
Input 24Vdc - output 24Vdc-200W;  
Geschikt voor maximaal 20 meter FlexLED RGBW

210552 Dimbare RGBW RF controller incl. dubbele 5-polige aansluiting; 
rest als 210550

210553 Dimbare RGBW RF controller incl. 3-voudige 5-polige aansluiting; 
rest als 210550

524241 LED driver* 240V/24V - 24W max. 150 cm RGBW FlexLED
524361 LED driver* 240V/24V - 36W max. 250 cm RGBW FlexLED 
524060   LED driver  MW LPV 240V/24V - 60W max. 400 cm RGBW FlexLED 
524100 LED driver  MW LPV 240V/24V - 100W max. 650 cm RGBW FlexLED 

* inclusief een jackplug

RGBW FlexLED draadloos met MC-Easy Systeem
4192841 MC-Easy RGBW controller met 1 uitgang 
4192842 MC-Easy RGBW controller met 2 uitgangen
4192843 MC-Easy RGBW controller met 3 uitgangen 
4192844 MC-Easy RGBW controller met 4 uitgangen 

Nog de bijbehorende driver bestellen (zie hierboven) en 
hand/wandzender (zie hieronder)

428194 MC-Easy RGBW afstandsbediening 
incl. 3xAAA batterij
Afmeting: 120x55x17mm

42820W RGBW wand inbouw controller ( input 220V); 
met Touch Sensor Kleur Wit geschikt voor 4 groepen;
Afmeting: 86x86x41mm;

FlexLED RGB IP20 kan ook toegepast worden in de 
LEDYE,TWIG XA en TWIG XO
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ALA wandarmatuur met LED en ingebouwde TLD
Het ALA wandarmatuur is een fraai Italiaans ontwerp met 2 geïntegreerde LED-strips: 
één LED-strip zorgt voor licht onder de glasplaat aan de bovenkant en de andere LED-strip
zit achter een subtiele matte afdekstrip aan de onderkant. De bediening gaat via een 
ingebouwde TouchLED Dimmer. Hiermee schakelt en dimt u de LED-strips.
Het ALA wandarmatuur kan direct op 220V worden aangesloten, de driver zit er al in.
Al het benodigde montagemateriaal en de handleiding worden meegeleverd.

De kleur licht van de LED-strip is ±3000K. Draagvermogen: max. 10 kg, aansluitkabel 150cm.

103216 ALA RVS Look 
103316 ALA RVS Look 
103416 ALA RVS Look 

450mm, 8,10W - 220V; 
600mm, 11,34W - 220V; 
900mm, 17,82W - 220V; 

103516 ALA RVS Look 1200mm, 24,30W - 220V; 

Flow koppelen met geïntegreerde 
koppeling, armaturen zitten dan 
strak tegen elkaar.

Netsnoer kan makkelijk weggewerkt 
worden via de (linker) zijkant. 

Of naar achteren.

FLOW opbouwarmatuur Aluminium aan/uit (niet dimbaar!)

FLOW, met 3000K LED-strip, is een opbouwarmatuur voor onder bovenkasten en kan direct 
op 220V worden aangesloten. Ieder armatuur heeft een eigen ingebouwde aan/uit schakelaar.

M.b.v. de geïntegreerde koppelingen kunnen meerdere FLOW armaturen strak aan elkaar
gemonteerd worden, u krijgt dan een mooie aaneengesloten lichtlijn. U kunt max. 10 meter
FLOW op elkaar aansluiten. De FLOW is eenvoudig te installeren met de meegeleverde
schroeven. Het netsnoer kan aan de linker zijkant of achterkant weglopen.
Per FLOW armatuur, of meerdere gekoppelde FLOW armaturen, is dit netsnoer los te bestellen.

1293305 FLOW 450 mm 8 W-230V incl. aan/uit schakelaar 
1293405 FLOW 600 mm 10 W-230V incl. aan/uit schakelaar 
1293505 FLOW 900 mm 15 W-230V incl. aan/uit schakelaar 
1293605 FLOW 1200 mm 18 W-230V incl. aan/uit schakelaar 

1162301 Aansluitsnoer 200 cm met eurostekker 
1162415 Koppelsnoer 15 cm 
1162450 Koppelsnoer 50 cm 
1162401 Koppelsnoer 100 cm 




