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Elke led spot is voorzien van een interne of externe driver. Deze driver wordt 

ingebouwd dan wel naast de spots boven het plafond geplaatst. 

Toch biedt het centraal plaatsen van de driver, als dit mogelijk is, veel voordelen:

•   Geen losse drivers boven het plafond of op lastig bereikbare plaatsen

•   Geen 230V voorzieningen naar de armaturen

•   Veilige zwakstroom aansluiting ook in vochtige ruimtes of in de tuin

•   Serie aansluiting vaak mogelijk (meerdere lampen op 1 pair)

•   Drivers altijd goed bereikbaar

•   Betere ventilatie/ koeling van de driver = langere levensduur

•   Buiten geen 230V bekabeling = bij lekkage of kabelbreuk geen kortsluiting

•   Grote afstanden te overbruggen met een goedkopere bekabeling

•   Door centrale plaatsing eenvoudige koppeling met domotica

EXTERNE DRIVERS
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Om niet voor elke spot een aparte kabel naar een centrale ruimte te hoeven trekken 

kun je hiervoor gebruik maken van een Cat5 of UTP/ FTP kabel. Deze kabels zijn 

verkrijgbaar in een binnen en buiten uitvoering.

Een UTP kabel bestaat uit 8 losse kabels die vaak per twee in elkaar gedraaid 

zitten, dit noem je een ‘twisted pair’. Hiervan is steeds één kabel volledig gekleurd 

en de tweede gestreept in die zelfde kleur. Zo vindt je een oranje, groen, blauw en 

een bruin paar in elke kabel. 

BEKABELING

Door met deze kabels te werken hoeft er niet naar elk armatuur een aparte kabel 

getrokken te worden maar kan er voor meerdere spots, aangesloten op meerdere 

drivers, één kabel gebruikt worden.
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DE AANSLUITING

De aansluiting hiervan is eenvoudig en wijkt niet veel af van een normale 

aansluiting. Je werkt enkel met een andere kabel en andere kleuren. 

Deze vorm van aansluiten is toe te passen bij alle armaturen op constante stroom. 

Hierbij is het Ampèrage leidend en moet het voltage in de window vallen van de 

driver. Uitgangspunt is dat je een twisted pair gebruikt voor de plus en een ander 

paar voor de min.  

Voorbeeld; Je hebt zes spots van 6W op 500mA en Je gebruikt twee drivers 

(500mA, 20W) De drivers komen in de meterkast en de spots aan de andere kant 

van de woning. Op de eerste driver sluit je op de plus uitgang het oranje paar aan 

en op de min het groene paar. Op de tweede driver sluit je op de plus het bruine 

paar aan en gebruik je blauw voor de min. 

Vervolgens hoef je maar één kabel door de woning te trekken om in de juiste ruim-

te te komen. Hier lus je de kabel door langs alle spots. De eerste drie spots sluit 

je in serie aan op de oranje / groene set kabels en de volgende drie op de bruin/ 

blauwe set. Van belang is de spots bij constante stroom altijd in serie aan te sluiten 

bij meerdere lampen op 1 uitgang van de driver.
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