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Montagehandleiding

Aanwijzingen betreffende het gebruik

Wij behouden ons het recht voor om technische verbeteringen en optische veranderingen aan de afgebeelde producten aan te brengen.

De badmeubel-serie voldoet aan de geldende normen en richtlijnen op het moment van de levering en is ontworpen voor gebruik in badkamers. Een 
direct contact met water, bijv. bij het douchen moet worden vermeden.

Afstand sensor ten opzichte van reflecterende oppervlakken = > 75 mm.
Een stroomaansluiting 110 V – 230 V moet in het gebouw zelf aanwezig zijn.
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White Tulip # WT 7060 



Ø 8 mm

2x S8

230 V
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Montagehandleiding voor badmeubel met stroomgeleiding

Veiligheid 2

Elektrische installatie 3



Beoogd gebruik
De montagehandleiding maakt deel uit van het 
Duravit product en is bedoeld voor personen die de 
elektrische installatie uitvoeren voor het product. De 
montagehandleiding moet zorgvuldig worden gelezen en te 
allen tijde beschikbaar zijn.

Doelgroep en kwalificatie
De elektrische installatie mag uitsluitend door 
gediplomeerde elektriciens worden uitgevoerd.

Beschermingsgraad van Duravit producten
De beschermingsgraad van stroomvoerende Duravit 
producten voldoet ten minste aan de standaard IP 44.

Elektrische veiligheidsklassen van de lampen

Elektrische veiligheidsklasse Aansluitleiding
I H05VV-F, 3x 1,5 mm2

II H03VV-F, 2x 0,75 mm2

Richtlijnen en normen
Duravit producten voldoen aan de richtlijnen van de CE-
markering:

Tekens en symbolen

Symbool Betekenis
> Handeling vereist

Verwijdering
•	 Het product niet bij het huisafval weggooien. 

Producten met dit symbool moeten conform 
WEEE-richtlijn worden verwijderd via een 
lokaal inzamelpunt voor oude elektrische  
apparaten.

Veiligheidsvoorschriften
Levensgevaar
Het contact met stroom leidt tot een elektrische schok.
 > Elektrische installatie volgens nationale, Europese en 

internationale richtlijnen en normen uitvoeren.
 > Beschermingszones voor vochtige ruimten volgens 

landspecifieke normen, lokale voorschriften en 
laagspanningsrichtlijnen aanhouden.

 > Bij vochtige ruimten of andere, nader aangeduide 
ruimten de elektronische aansluiting via een 
GFI installatieautomaat uitvoeren.

 > Voorafgaand aan de installatie elektrische componenten 
van het lichtnet scheiden.

 > Controleren of alle componenten spanningsvrij zijn.
 > Voorkomen dat de stroomtoevoer per ongeluk wordt 

ingeschakeld.

Binnendringen van vreemde voorwerpen en water
Vreemde voorwerpen of water in de inrichtingen leiden tot 
kortsluiting die schade aan het product kan veroorzaken.
 > De beschermingszones voor Duravit producten in acht 

nemen.

Beschermingszones

600

600

22
50 0

1 2

A

B

A Spiegelkast met IP 44 mag uitsteken in zone 2.

B Een in de spiegelkast aanwezig stopcontact moet buiten de zones 
gemonteerd zijn.

Energie-efficiëntieklasse
•	 Dit product bevat een lichtbron van de energie- 

efficiëntieklasse E.
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Veiligheid



Elektrische installatie voor veiligheidsklasse I
Stroomaansluiting

L N

Elektrische installatie voor veiligheidsklasse II
Stroomaansluiting

L N

L N
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Elektrische installatie
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LED-Dimmfunktion   
LED-Dimming function  
Variateur déclairage LED
LED dimfunctie
Funzione dimmer per LED
Funcion regulacion de intensidad del LED
Função de regulação da intensidade da luz LED
LED-dæmpefunktion
LED-himmennystoiminto
LED-dimmefunksjon
LED-dimmfunktion
LEDi dimmerifunktsioon
Funkcja ściemniania diod LED
Функция диммирования светодиодов
Funkce stmívání LED
Funkcia stlmenia LED diód
LED fényerősség szabályzó funkció
LED funkcija zatamnjenja
Funcție de reglare LED
Zatemnitvena funkcija LED
LED функция за затъмняване
LED gaismas intensitātes regulēšanas funkcija
LED ryškumo reguliavimo funkcija
LED aydınlatma fonksiyonu
LED 调光功能  
LED 밝기 조절 기능
LED 弱光機能

 LED

 



100%1-2 sec

LED
100% 10%>3 sec

LED
1 2

Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den abgebildeten Produkten behalten wir uns vor. 
We reserve the right to make technical improvements and enhance the appearance of the products shown. 
Nous nous réservons le droit d’apporter des améliorations techniques et de modifier l’apparence visuelle des produits présentés. 
Technische verbeteringen en optische wijzigingen ten opzichte van de afgebeelde producten voorbehouden. 
Con riserva di apportare modifiche tecniche. 
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas y de aspecto de los productos representados.
Reservamo-nos o direito a melhoramentos técnicos e a alterações ao nível visual dos produtos ilustrados.
Vi forbeholder os ret til tekniske forbedringer og ændringer af de viste produkter.
Pidätämme oikeuden kuvattujen tuotteiden teknisiin ja ulkonäköä koskeviin muutoksiin.
Vi forebeholder oss retten til tekniske forbedringer og optiske endringer av de avbildede produktene.
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar och optiska ändringar hos de avbildade produkterna.
Me jätame endale esitatud toodetel tehniliste täiustuste ja optiliste muudatuste tegemise õiguse.
Zmiany techniczne i optyczne prezentowanych produktów zastrzeżone.
Мы оставляем за собой право на техническое усовершенствование и визуальные изменения изображенных изделий.
Vyhrazujeme si technická zlepšení a optické změny zobrazených výrobků.
Vyhradzujeme si právo na technické vylepšenia a vizuálne zmeny vyobrazených produktov.
Az ábrákon szereplő termékek műszaki fejlesztésének és a külső megjelenés változtatásának jogát fenntartjuk magunknak.
Zadržavamo pravo na tehnička poboljšanja i optičke promjene na prikazanim proizvodima.
Ne rezervăm dreptul la efectuarea îmbunătățirilor tehnice şi a modificărilor optice la produsele din poze.
Pridržujemo si pravico do tehničnih izboljšav in optičnih sprememb na prikazanih proizvodih.
Запазваме си правото за технически подобрения и оптични промени на изобразените изделия.
Saglabājam tiesības veikt tehnisku pilnveidošanu un mainīt attēlos redzamo izstrādājumu vizuālo noformējumu.
Pasiliekame teisę daryti techninius patobulinimus ir keisti pavaizduotų gaminių išvaizdą.
Resimlerde gösterilen ürünlerde teknik iyileştirme ve görünüm değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır.
我们保留图示产品的技术改进和外观修改的权力。
사진에 제시된 제품에 기술적인 개선 및 디자인 변경이 있을 수 있습니다.
説明した製品に予告なく技術的あるいはデザイン的な変更を行うことがありますので、ご了承ください。
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