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Led-armaturen (7W: 70 x 70 x 5,5 mm)
Rechthoekige kabelgoot
Lasdoos
Triplex
Wandschakelaar (in- of opbouw)

GEREEDSCHAP

TEKST: WIM DE ROOS FOTOGRAFIE: DÉSIRÉ WESTSTRATE
MM.M.V.: ARNOLD WAGENAAR, ED BROER,
VAN VLIET CARAVANSTALLING TE WATERINGEN, DOMETIC

쮿
쮿
쮿
쮿
쮿
쮿
쮿

Duimstok / meetlint
Tekenmateriaal
Boor(machine)
Gatenzaag
Zaag (decoupeerzaag)
ecoupeerzaag)
Fittingschroevendraaier(s)
Multimeter

STEEDS MEER KAMPEERDERS
MPEERDERS
ONTDEKKEN DAT JE
E HET CAMPER- EN
CARAVANSEIZOEN MET ALLE COMFORT
KUNT VERLENGEN. MAAR DOOR
MINDER DAGLICHT IN VOOR- EN
NAJAAR IS HET GAUW
W SOMBER IN HET
INTERIEUR. NIEUWE, MODERNE
ODERNE LEDARMATUREN ZORGEN ECHTER
CHTER VOOR
EEN PRACHTIGE AANVULLING
LLING OP DE
BESTAANDE BINNENVERLICHTING.
LICHTING. EN
DAT VRIJWEL ZONDER DE
E OMVORMER
EXTRA TE BELASTEN. ZO DOE JE DAT.

IN 18 STAPPEN...

EXTRA LED-VERLICHTING
AANLEGGEN
IN DE KCK-REDACTIECARAVAN plaatsen we onder een
bovenkastje een paar extra leeslampjes die nu eens niet op je kruin
branden van de hitte. De slechts enkele millimeters dikke armaturen
worden zelfs niet eens handwarm. De aansluiting voor deze
verlichting pikken onze klussers op uit een bestaande 12V-lasdoos,
die in een bovenkastje in de buurt van één van de lichtschakelaars is
gemonteerd. Ben je geen klusser en heb je geen verstand van het
12V-circuit, laat de nieuwe verlichting dan door de caravandealer

monteren. De armaturen betrokken wij van HABA BV uit Maasland.
Vind via de website van deze groothandel (www.haba.nl) een dealer
in de buurt. Het 7 watt 9-led-armatuur is uitgevoerd als vierkant
opbouwspotje. De afmetingen zijn 70 x 70 x 5,5 millimeter. Adviesprijs € 17,50. De lampjes worden met dubbelzijdige tape tegen het
plaatmateriaal onder het bovenkastje bevestigd. Makkelijker kan het
niet. Controleer vooraf of de omvormer over voldoende vermogen
beschikt voor deze extra gebruikers.
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STAP 1
Bepaal de plaats voor de nieuwe verlichting
nauwkeurig. Het extra licht moet natuurlijk
niet door hoofd of lichaam worden geblokkeerd. 컄

STAP 2
Verdeel diverse armaturen bij voorkeur zo
gelijkmatig mogelijk. Symmetrie brengt rust in
het interieur. 컄

STAP 3
Teken de plaats én de contouren van het
nieuwe armatuur af. Dat vereenvoudigt later
het ‘haaks’ vastplakken. 컄

STAP 4
De stroomdraad is aan de printplaat gegoten.
In de zijkant van het armatuur is weliswaar
een doorvoer geplaatst, maar wij gaan onder
het armatuur door het meubelpaneel. 컄

STAP 5
Buig de stroomdraad haaks op het armatuur.
Meet de afstand tot de rand. Teken de plaats
van de stroomdraad af binnen de contouren
van het armatuur op het meubelpaneel.
Doorboren. 컄

STAP 6
Steek het stroomdraadje door het gat onderin
het bovenkastje. 컄

STAP 7
Controleer de positie van het eerste armatuur.
Plak het nog niet vast. Bepaal aan de hand van
de – eventueel wat verschoven – positie van
het eerste lampje waar het tweede precies
komt. 컄

STAP 8
Controleer de werking van alle leds in het armatuur.
Sluit de gemarkeerde draad van de lamp aan de plus
aan, bijvoorbeeld aan de accu of een autoaccu, de
andere aan massa. De led brandt alleen indien de
12V- gelijkstroom in de juiste richting passeert.컄

STAP 9
Reinig de gemarkeerde plaats voor het
armatuur en pel het beschermstrookje van de
zelfklevende laag. 컄
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STAP 10
Plak het lampje tegen het meubelpaneel. Doe
dit secuur, verplaatsen lukt niet zonder
schade. 컄

STAP 11
Zaag twee kastlange stukken rechthoekige
kabelgoot. Plak die op de bodem van de
bovenkast en leg er een passend plaatje
triplex op. Deze dubbele bodem beschermt de
bedrading. 컄

STAP 12
Sluit de stroom af. In soortgelijke gemerkte
lasdozen vind je 12 volt en/of 230V-aansluitingen. Wij werken met 12 volt. 컄

STAP 13
In de 12V-lasdoos kun je de plusdraad naar de
schakelaar oppikken. LET OP! Draadkleuren
liggen niet vast in een caravan. Rood is niet
per se de plus en zwart niet per se massa.
Gebruik de multimeter. 컄

STAP 14
Teken de plaats voor de schakelaar af op de
zijkant van een kast. Onderin kan natuurlijk
ook. 컄

STAP 15
Maak met een zogenoemde gatenzaag een
opening, of gebruik een opbouwschakelaar. 컄

STAP 16
Sluit de bedrading aan. 컄

STAP 17
Plaats de schakelaar. 컄

STAP 18
Werk bedrading die niet tussen de dubbele
bodem valt weg in een stuk kabelgoot. 컄
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ARCHIEF
DEZE KLUSSEN PUBLICEERDEN
WE IN DE AFGELOPEN MAANDEN:
SERVICELUIK MONTEREN
Î KCK 2 2009
KACHELSTORING OPHEFFEN
Î KCK 5 2009

ARCHIEF
TIP!
Brandt led-verlichting niet stabiel?
Gebruik tussen de omvormer en de led-verlichting
eventueel een spanningstabilisator

CARAVANMOVER MONTEREN
Î KCK 7 2009
PRAKTISCHE ACCUBAK
IN DE WAND INBOUWEN
Î KCK 9 2009
EEN ELEKTRISCHE LUIFEL
OP HET DAK LIJMEN
Î KCK 11 2009
EXTRA STROOMAANSLUITING REALISEREN
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AFZUIGKAPJE INBOUWEN
Î KCK 6 2010
Kijk ook op www.kck.eu
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