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Montage handleiding 230Volt koppelbare Netten
Lichtschuur LED verlichting
Lees onderstaande montage voorschriften eerst volledig en
aandachtig door voor u met de montage start !

Algemeen :
A. Voor elke koppeling geldt dat deze eerst volledig in elkaar moet worden gestoken en daarna pas de
wartels volledig moeten worden aangedraaid met de HAND. ( GEEN Tangen gebruiken !! ) Dat
aandraaien gaat best zwaar maar dat is normaal zorg wel voor het volledig aandraaien.
B. Niet gebuikte koppeling ALTIJD afdichten met de meegeleverde einddoppen.
C. Op 1 aansluitsnoer ( art. DL‐10250‐255) van 368 watt adviseren wij u maximaal 300watt = gelijk aan
3250 Led lampjes aan te sluiten
( Als voorbeeld ….. Maximaal aantal netten bij 2x1m = 32 stuks. Maximaal aantal netten bij 2x1,5m =
20 stuks. Maximaal aantal netten bij 2x2m = 13 stuks.)

Montage netten.
1. Gedurende de montage de 230 volt nog niet aansluiten.
2. Koppel het aansluitsnoer ( DL‐10250 ) aan het eerste net . Het aantal aan te sluiten LEDs zie
bovenstaand punt C.
3. Netten zijn verkrijgbaar in 3 maten ( 2 x1m / 2 x 1.5m / 2 x 2m ) De koppeling is reeds aan het net
aanwezig zodat u geen extra hulpmiddelen nodig heeft voor een koppeling.
4. Door de 3 maten te combineren kunt u een scala aan maten kunt maken. Eventueel met behulp van
verkrijgbare verlengkabels. ( zie www.lichtschuur.nl ) Let op dat u het aantal van 3250 LED’s niet
overschrijd !
5. Als de 230V (euro) stekker het stopcontact niet haalt kunt u een extra verlengkabel tussen koppelen –
te bestellen bij www.lichtschuur.nl
6. Montage op een Heg, De netten kunnen eenvoudig worden geplaatst op een heg ( Coniferen, beuken
e.d. ) Vastzetten blijft dan beperkt tot enkele plaatsen middels een bindbandje
7. Montage op Coniferen , Taxus bomen: Netten kunnen hier omheen worden “gewikkeld” waarbij u wel
alert moet zijn voor eventueel uitstekende takken. ( met name bij de demontage). Vastzetten op enkele
plaatsen middels een bindbandje zal in bijna alle gevallen voldoende zijn.
8. Montage om of op Loofbomen is niet toegestaan omdat de takken door de mazen van het net steken
en hierdoor bij wind er te veel aan het net zal worden “getrokken”.

Dank voor uw aankoop, als u vragen of opmerkingen heeft horen wij dat graag van U. Het lichtschuur team
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9. Bij montage aan een gevel of hekwerk, dient u het net aan de bovenzijde maximaal om de 50cm door
middel van een bevestigingspunt ( haakje / oogje of anders ) middels een bindbandje te monteren.
Om de mazen mooi te laten uitkomen is een zelfde montage aan de beide zijkanten aan te bevelen.
Maximale hoogte bij deze montage is 3 meter, dit i.v.m. het gewicht v/d verlichting. ( uiteraard kunt u
hetzelfde herhalen om 6 meter hoogte te maken.)
10. Montage op overspanningen: Door het monteren van een spandraad ( RVS of geplastificeerd ) kunt u
overspanningen maken waar u de Netten aan ophangt (max. om de 50cm vastzetten ) de maximale net
“hoogte” voor overspanningen bedraagt 3 meter, dit i.v.m. het gewicht v/d verlichting.
11. Montage horizontaal als “hemel”: er dienen spankabels te worden gemonteerd met een maximale
onderlinge afstand van 1 meter. Hier op kunnen de netten worden geplaatst en worden vastgezet met
een maximale afstand van 50cm.
12. De netten mogen NIET worden gespannen aan de bekabeling van het net.
13. Tijdens alle eerder genoemde montage manieren niet trekken of rukken aan de netten maar deze rustig
monteren.
14. Neemt u alle veiligheid in acht wat betreft het gebruik van trappen / laders en/of hoogwerkers.
15. Extra netten en of hulpartikelen ( zoals: verdelers / verlengkabels / voeding ) kunt u bestellen bij
www.lichtschuur.nl

DE‐Montage netten
1. Zorg er voor dat de 230 volt stekker uit het stopcontact is verwijderd zodat u spanningsloos de netten
kunt verwijderen.
2. U kunt delen gekoppeld laten als dat eenvoudiger is voor de montage van het volgend jaar.
3. Tijdens de demontage niet trekken of rukken aan de verlichting maar deze rustig terug wikkelen en
demonteren.
4. Laat de verlichting ALTIJD vervolgens minimaal 24 uur zonder af te dekken of in te pakken drogen op
een verwarmde plaats. ( ook als u het “droog” heeft gedemonteerd )
5. Na 24 uur kunt u de verlichting in een open doos of kist opslaan op een droge donkere plaats. LET OP
niet in een gesloten plastic zak opruimen en niet op een zonnige en/of hete plaats .

Als u bovenstaande in acht neemt kunt u heel veel jaren plezier beleven aan uw verlichting, daarnaast kunt u de
verlichting uiteraard op veel andere plaatsen en/of andere doeleinden benutten
Uitbreidingen en / of extra hulp artikelen zijn verkrijgbaar op www.lichtschuur.nl.
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