
 

 

 

1. Naam van het product   
Discospot LED met kleurenwisseling 
 

2. Product code 

20549111 
  

3. Korte beschrijving  
Deze discospot met kleurenwisseling kan gebruikt worden met een spiegelbol. Exclusief spiegelbol 
Kleur: zwart. 
 

4. Zintuigen stimulaties 
Zien  
 

5. Installatie 
Voordat je het apparaat bevestigt, moet je ervoor zorgen dat het installatiegebied een minimale 
puntbelasting van 10 keer het gewicht van het apparaat kan dragen. 
 
Het apparaat mag alleen absoluut vlak worden geïnstalleerd op een trillingsvrije en brandwerende 

locatie. Zorg ervoor dat het apparaat absoluut vlak wordt geïnstalleerd door een waterpas te 

gebruiken. 

 

Let op: het apparaat moet buiten het bereik van mensen worden geïnstalleerd. 

 

Het apparaat moet altijd via alle bevestigingsgaten worden geïnstalleerd. Gebruik alleen geschikte 

schroeven en zorg ervoor dat de schroeven goed met de grond zijn verbonden. 

 

De duurzaamheid van de installatie hangt sterk af van het materiaal dat wordt gebruikt op de plaats 

van installatie (bouwmateriaal) zoals hout, beton, gasbeton, baksteen enz. Daarom moet het 

bevestigingsmateriaal worden gekozen dat past bij het materiaal van de muur. Vraag altijd een 

specialist naar de juiste plug / schroef combinatie met vermelding van de maximale belasting en het 

bouwmateriaal. 

 

Procedure:  

Stap 1: Het gat voor de installatie bevindt zich op de montagebeugel.  

Stap 2: Houd de montagebeugel vast op de locatie waar het apparaat moet worden geïnstalleerd. 

Stap 3: Markeer het boorgat met een pen of een geschikt gereedschap.  

Stap 4: Boor het gat.  

Stap 5: Houd de montagebeugel in de gewenste positie en zet deze vast. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Onderhoud 

 
We raden een regelmatige reiniging van het apparaat aan. Gebruik een zachte, pluisvrije en vochtige 
doek. Gebruik nooit alcohol of oplosmiddelen! 
 
Er zijn geen onderdelen in het apparaat die kunnen worden gerepareerd.  
 

7. Technische informatie 
Stroomvoorziening: 100-240 V AC, 50/60 Hz ~ 

 Energieverbruik: 9 W 

Aantal DMX-kanalen: 5 

DMX 512-aansluiting: 3,5 mm stereo jack-stekker 

Maximale omgevingstemperatuur: 45° C 

Maximale temperatuur behuizing:  50° C 

Min. afstand tot brandbare oppervlakken: 0.5 m 

Min. afstand tot verlicht object: 0.1 m 

Aantal 9W Tri Color LED's: 1 

LED-stralingshoek: 0.1 m 

Afmeting (LxBxH): 13,5 x 16,5 x 17 cm 

Gewicht: 0,5 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken. 

Koppel de netvoeding los voordat je met 

onderhoudswerkzaamheden begint!  

http://www.nenko.com/

