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Technische specificaties | Technical specifications

Panel 595 x 595 mm

40 - 80Watt (1-2x 1050-1350mA)

Voltage driver* (Excluded package!) 90-265 VAC (SP Ratio 1,9)

Dimbaar | Dimmable Optional:      RF / dual 1-10V  / dual Dali / DMX 2-ch

Power factor > 0,95

Kleur | Color Warm |Warm / Wit |White / Neutraal |Neutral / Fris |Fresh / Dag |Day

Kleurtemperatuur | Color temperature (CCT) 2700 °K ~ 6500 °K

Stralingshoek | Beam angle 113°

Lumenstroom | Luminous flux High Flux 4000 - 6200 Lm

Kleurweergave | CRI (Ra) High Color Rendering > 90 - 95

Verblindingsfactor | UGR ~ 19-21 *depending the ux setting!

Gemid. levensduur | Expected life time (L70) 50000 hours
1 2 3Afmetingen | Dimensions W  x L  x H

4 5 6Inbouwmaat | Cut out W  x L  x H 575 x 575 x 54 mm

Gewicht | Weight 2700 g

Laat dit product installeren en onderhouden door een geschoolde technicus.
• De beschikbare netspanning mag niet hoger zijn dan de spanning in de specificaties 

van deze handleiding.
• Houd dit product buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
• Elektrocutiegevaar bij het openen van het product. Raak geen kabels aan die onder 

stroom staan om dodelijke elektrische schokken te vermijden. Open de behuizing niet 
zelf. Laat het onderhoud van het product over aan een geschoolde vakman.

• Dit verlichtingsproduct heeft geen ingebouwde voorziening om het los te koppelen 
van het stroomnet. Isoleer het product elektrisch voor de installatie of onderhoud. 
Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet gekneld of geplooid is en bescherm het tegen 
beschadigingen. Waarschuwing! Indien de voedingskabel beschadigd is, dan moet 
deze door de fabrikant, diens servicedienst, of een gelijkwaardig bekwaam persoon 
vervangen worden om gevaar te voorkomen.

• Attentie: mogelijk gevaarlijke optische straling uitgezonden door dit product. Kijk nooit 
rechtstreeks in de lichtbron. Dit kan leiden tot oogletsel.

• Attentie: dit product wordt warm tijdens het gebruik.
• Gebruik het product enkel binnenshuis. Bescherm het product tegen regen, 

vochtigheid en opspattende vloeistoffen. Plaats geen objecten gevuld met vloeistof 
op of naast het product.

• Gebruik de lamp niet indien de beschermplaat / cover gebarsten of gebroken is. 
Ontkoppel het product onmiddellijk. De beschermplaat / cover is niet vervangbaar.

• Alle elektrotechnische installaties dienen te worden uitgevoerd volgens de IEE 

Safety instructions

• 

bedradingsrichtlijnen.

A qualified technician shall install and service this device.
• Make sure that the available voltage does not exceed the voltage stated in the 

specifications of this manual.
• Keep this device away from children and unauthorized users.
• Risk of electroshock when opening the cover. Touching live wires can cause life-

threatening electroshocks. Do not disassemble or open the housing yourself. Have the 
device repaired by qualified personnel.

• This luminaire does not have a built-in device to disconnect it from the electric mains. 
Make sure to electrically isolate the luminaire before installation or maintenance 
activities are performed. Do not crimp the power cord and protect it against 
damage. Warning! If the power cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid any 
hazard.

• Caution: possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not look 
at operating lamp. Eye injury may result.

• Caution: device heats up during use.
• Indoor use only. Keep this device away from rain, moisture, splashing and dripping 

liquids. Never put objects filled with liquids on top of or close to the device.
• Do not use the luminaire with a cracked or broken protective shield. Disconnect 

immediately from the mains. The protective shield is not replaceable.
• All electrical installations must be carried out according to IEE wiring regulations.

Reiniging en onderhoud

• 
Dit verlichtingsproduct heeft geen ingebouwde voorziening om het los te koppelen 
van het stroomnet. Isoleer het product elektrisch voor de installatie of onderhoud.

• Alle gebruikte schroeven moeten goed zijn aangespannen en mogen geen sporen 
van roest vertonen.

• De behuizing, de zichtbare delen, de montagebeugels en de montageplaats (bv. het 
plafond of bevestingsveren) mogen niet vervormd zijn of aangepast worden (geen 
extra gaten in montagebeugels boren, aansluitingen niet verplaatsen, enz.).

• Mechanisch bewegende delen mogen geen sporen van slijtage vertonen en mogen 
niet onregelmatig bewegen.

• De voedingskabels mogen niet beschadigd zijn. Laat het product onderhouden door 
een geschoolde technicus.

• Indien de beschermplaat / cover beschadigd is, moet u de lamp onmiddellijk 
loskoppelen van het stroomnet. Gebruik de lamp niet indien de beschermplaat / 
cover gebarsten of gebroken is. De beschermplaat / cover is niet vervangbaar.

• De gebruiker mag geen onderdelen vervangen.
• Bestel eventuele reserveonderdelen bij uw plaatselijke verdeler.
• Maak het product geregeld schoon met een vochtige, niet pluizende doek. 
• 

Cleaning and maintenance

• 

Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen voor de reiniging.

This luminaire does not have a built-in device to disconnect it from the electric mains. 
Make sure to electrically isolate the luminaire before installation or maintenance 
activities are performed.

• All screws shall be tight and free of corrosion.
• The housing, the visible parts, the mounting supports and the installation location 

(e.g. ceiling, suspension, etc.) shall not be deformed, modified or tampered with; 
e.g. do not drill extra holes in mounting supports, do not change the location of the 
connections.

• Mechanically moving parts must not show any signs of wear and tear.
• The electric power supply cables must not show any damage. 
• Have a qualified technician maintain the device.
• If the protective shield / cover is damaged, disconnect the lamp immediately from 

the mains. Do not use the lamp with a cracked or broken protective shield / cover. 
The protective shield / cover is not replaceable.

• There are no user-serviceable parts.
• Contact your dealer for spare parts if necessary.
• Wipe the device regularly with a moist, lint-free cloth. 
• 

Do not use alcohol or solvents for cleaning.
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Veiligheidsinstructies
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Vermogen | Power
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Installatie

• Respecteer altijd de veiligheidsinstructies! Neem deze door voordat u met de 
installatie begint. 

• Schakel de stroom uit / los, voordat u begint aan de installatie of de bedrading.
• Verwijder eventuele beschermfolie van de achterzijde van het paneel.
• Zaag een montagegat of maak een opening in het systeemplafond, in 

overeenstemming met de afmetingen conform de specificaties op de andere zijde 
van deze handleiding.

• Zorg ervoor dat de secundaire zijde van de driver is aangesloten aan het armatuur, 
voordat u de primaire zijde van stroom voorziet.

• Sluit de primaire zijde van de driver aan op de stroomvoorziening, conform IEE 
regelgeving.

• Zorg ervoor dat het armatuur niet wordt afgedekt. Houdt tenminste 5cm ruimte 
vrij boven- en 10cm rondom het armatuur. Verzeker u zelf ervan dat u conform 
maatregelen voor brandveiligheid installeert.

• Bij installatie in een systeemplafond: verwijder indien nodig de klemveren. Het paneel 
kan eenvoudig in het raster worden gelegd. 

• Bij installatie in een los montagegat: druk de klemveren omhoog en plaats het 

Installation

• 

armatuur in het montagegat.

Always respect the safety instructions! Check them out before you begin the 
installation. 

• Turn the power off / disconnect, before starting the installation or wiring.
• Remove any protective film from the back of the panel.
• Cut a mounting hole or open the false ceiling in accordance with the dimensions in 

the specifications on the other page of this manual.
• Make sure the secondary side of the driver is connected to the luminaire before 

connecting the primary side with power.
• Connect the primary side of the driver to the power supply in accordance with IEE 

regulations.
• Ensure that the luminaire is not covered. Keep at least 5cm space above and 

10cm around the luminaire. Ensure yourself that you install according to fire safety 
regulations.

• When installing in a standard false ceiling: remove the spring clamps if necessary. 
Simply place the panel into the grid. 

• When installing in an individual mounting hole: press the retaining springs up and 

levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan 
het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone 
huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen 
voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal 

Disposal of the product (WEEE)

This symbol on the device or the package indicates that disposal of the 

recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of 
the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a 
specialized company for recycling. This device should be returned to your 
distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental 
rules.

A) B) C)

D) E)

Min. 5 cm!
Min.

10 cm!

Min.
10 cm!

Met een armatuurefcientie van > 90Lm/Watt is het DecaLED Panel Back-lit White 
Shades een energiezuinig LED inbouwarmatuur welk perfect in systeemplafonds en 
verlaagde plafonds gemonteerd kan worden door middel van het klemveren systeem.
Dit high ux White Shades paneel is speciaal ontworpen voor een zeer breed scala
aan toepassingen zoals; Thuis kantoor / Ergonomische kantoor ruimten / Retail winkels / 
kapsalon / Cleanrooms / Professionele Keuken toepassingen / Restaurant / Medische 
ruimten zoals  dagverblijven en onderzoeks of behandel ruimten / Scholen / Energie 
bespaar toepassingen. De kleurtemperatuur van het White Shades panel is traploos 
of dynamisch instelbaar met een bandbreedte van  warm wit 2700ºK tot daglicht 
temperatuur van 6500ºK tevens met een zeer hoge kleurweergave kwaliteit van 
boven de Ra90. Door middel van deze kleurtemperatuur dynamiek is het mogelijk 
een simulatie te maken van het natuurlijk daglichtverloop.
Middels dit traploze variabele wit licht bereik zijn instellingen mogelijk voor daglicht
tussen 5000ºK en 6500ºK, welke de melatonine hormoon spiegel beinvloeden. Hiermee 
worden alertheid in een werkomgeving of medische behandel omgeving positief 
beinvloed.Terwijl het dimmen van het licht niveau of instellingen van warm wit licht 
tussen 2700ºK en 3000ºK juist een ontspannen sfeer en welbehagen bewerkstelligen.
De high ux instelling van fris wit 4000ºK is voorgeschreven voor kantooromgevingen 
waar hoge eisen aan de kwaliteit van het licht worden gesteld. De werknemer of 
student zal een boost krijgen door dit frisse licht welk de productiviteit positief zal 
beinvloeden. Door gebruik van de EldoLed Hydra dimm-technologie zijn de DecaLED 
White Shades panelen icker vrij. Ook de foto biologische effect factor en blauwlicht 
uitstoot zijn minimaal waardoor het White Shades panel voldoet aan de strengste 
normeringen welke de veiligheid en gezondheid van de mens waarborgen.

 

   

With a luminaire efcacy of >90Lm/Watt the DecaLED Panel Back-lit 
White Shades is a high energy efcient recessed LED Fixture which is 
perfectly suited for mounting in system / hollow ceilings. 
This high ux White Shades panel is specialy developed for a very 
wide range of applications such as: Home ofce / Ergonomical 
ofce rooms / Retail Shops / Barber Shop / Cleanrooms / Professional
kitchen applications / Restaurant / Healthcare applications like day
care centers and research or treatment rooms / School / Energy saving.
The colortemperature from the White Shades panel is adjustable or 
dynamic tunable with a bandwidth between warm white 2700ºK and
daylight temperature of 6500ºK. This with a very high color rendering 
of Ra90. Because of this very smooth color temperature dynamic it is 
possible to simulate a natural daylight routine.   Diverse settings between 
5000ºK and 6500ºK are possible to suppres melatonin  and raise alertness 
in a workplace environment or any healthcare application. On the 
other hand dimming and adjusting CCT to 2700ºK - 3000ºK warm white 
will create an ambiance of relaxation and comfort.
The high ux setting of fresh white 4000ºK is prefered for ofce applications 
to boost worker or student productivity and optimize the well being.
By using the EldoLED Hydra dimming technology the DecaLED White 
Shades panels are ickerfree. The photobiological effect and blue hazard 
output are very little and conrm the highest regulations to guarantee 
the safety and health of the human being.

Algemeen gebruik General Usage

Afvoeren van het product (WEEE)

Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn
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made in P.R.C.

Type: White Shades
Ordercode: 94303102
Led: warm white
Operating: DC1050-1350mA
Max: 40W
IP-Rate: IP40

made in P.R.C.

RF Wireless Solution Diagram 

eldoLED  ECO561A1

DecaLED no: 95803561

eldoLED  ECO561A1

DecaLED no: 95803561
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AWG 20-16
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DecaLED no: 95400227
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Teleco  

Teleco  

Type: White Shades
Ordercode: 94303102
Led: Cool white
Operating: DC1050-1350mA
Max: 40W
IP-Rate: IP40
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Dual 1-10V  Solution Diagram 
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Type: White Shades
Ordercode: 94303102
Led: warm white
Operating: DC1050-1350mA
Max: 40W
IP-Rate: IP40

made in P.R.C.
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Type: White Shades
Ordercode: 94303102
Led: Cool white
Operating: DC1050-1350mA
Max: 40W
IP-Rate: IP40
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Dual Dali  Solution Diagram 

Dali-1 

Type: White Shades
Ordercode: 94303102
Led: warm white
Operating: DC1050-1350mA
Max: 40W
IP-Rate: IP40

made in P.R.C.
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Type: White Shades
Ordercode: 94303102
Led: Cool white
Operating: DC1050-1350mA
Max: 40W
IP-Rate: IP40
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DMX  Solution Diagram 

Type: White Shades
Ordercode: 94303102
Led: warm white
Operating: DC1050-1350mA
Max: 40W
IP-Rate: IP40

made in P.R.C.
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Type: White Shades
Ordercode: 94303102
Led: Cool white
Operating: DC1050-1350mA
Max: 40W
IP-Rate: IP40
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1.0m                                      2141 Lx   Ø 3.02m 

1.5m                                      952 Lx     Ø 4.53m

2.0m                                      535 Lx     Ø 6.04m

3.0m                                      238 Lx     Ø 9.06m

4.0m                                      134 Lx     Ø 12.08m

6.0m                                       59 Lx      Ø 18.11m

113º
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