
 

Het monteren van een 1-fase Pendeladapter 

Hieronder wordt in enkele stappen uitgelegd hoe een pendeladapter 
gemonteerd kan worden. Aan een pendeladapter kunt u een hanglamp 

monteren en deze zo aan uw railsysteem bevestigen. Voor het monteren van 
een pendeladapter heeft u een soldeerbout nodig. Bij vragen en/of advies kunt 

u altijd contact opnemen met onze klantenservice 

Stap 1: De onderdelen 

In de afbeeldingen hiernaast ziet u  

de onderdelen die bij een 1-Fase  

pendeladapter worden geleverd.  

 

Stap 2: De trekontlaster 

Het onderdeel met de schroefdraad kan  

er via de onderkant van de  

pendeladapter ingedraaid worden.  

Hier kan de kabel van de hanglamp  

doorheen gehaald worden.  



 

 

Stap 3: Overige onderdelen plaatsen 

Nu kunnen ook de overige onderdelen van  

de pendeladapter geplaatst worden. Deze  

kunnen in de daarvoor bestemde openingen 

gedrukt worden. In de afbeeldingen ziet u  

hoe de onderdelen geplaatst moeten worden. 

Stap 4: Het solderen van de voedingskabels 

De voedingskabel van de (hang)lamp kan door de trekontlaster gehaald worden. 

Vervolgens kunnen de voedingskabels 

Aan de koperen aansluitingen in de  

pendeladapter gesoldeerd worden.  

Hierdoor krijgt de (hang)lamp  

stroom vanuit de 1-fase rails.  

De voedingskabels kunnen 

gesoldeerd worden aan de  

aansluitingen in de afbeelding.  



 

 

Stap 5: Het plaatsen van de andere kant van de pendeladapter 

Nu alle onderdelen in de pendeladapter zijn geplaatst, kan het klepje geplaatst 

worden. Alle onderdelen zitten nu vast in de pendeladapter en kunnen gedraaid 

worden.  

Met de draaiknop kan de  

pendeladapter in- en uitgeschakeld  

worden. Met het kliksysteem aan de  

bovenkant van de pendeladapter  

kunt u deze in de rails klikken en  

verbinden met de koperen draden in  

de rails. Zo wordt de pendeladapter  

voorzien van stroom.  

Stap 6: Het plaatsen van de schroeven 

Vervolgens kunnen de drie meegeleverde schroeven in de pendeladapter 

geschroefd worden.  

De pendeladapter is dan klaar voor  

gebruik. Door middel van het kliksysteem  

aan de bovenkant kan de pendeladapter  

(inclusief hanglamp) aan de rails bevestigd  

worden. 

  


