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Technische specificaties | Technical specifications

Inbouwring 50FW75
95011001

Inbouwring 50AW75
95011002

Inbouwring 50AW85
95011003

Kleur behuizing | Color housing White White White
Inbouwdiepte D | Recessed depth D 22,5 mm 29 mm 45 mm
Inbouwdiameter Ø | Cut out Ø 75 mm 75 mm 85 mm
Kantelbaar | Tiltable - 20° 20°
IP klasse | IP class IP54 IP20 IP20
Materiaal | Material Aluminum / Glass Aluminum Aluminum

Veiligheidsinstructies

• Laat dit product installeren en onderhouden door een gekwalificeerde technicus.
• Houd dit product buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
• 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.

• Indien het glas / de cover beschadigd is, moet u de module onmiddellijk loskoppelen 
van het stroomnet. Gebruik de inbouwring niet indien het glas / de cover gebarsten 
of gebroken is. Het glas / de cover is niet vervangbaar.Druk niet op het glas van de 
inbouwring (95011001).

• Gebruik deze inbouwring uitsluitend met de DecaLED HaloRep-50 Module.
• Alle installaties dienen te worden uitgevoerd volgens de IEE bedradingsrichtlijnen.

Reiniging en onderhoud

• 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 gebruiker mag geen onderdelen vervangen.
• Maak het product geregeld schoon met een vochtige, niet pluizende doek. 
• Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen voor de reiniging.

Safety instructions

• A qualified technician shall install and service this device.
• Keep this device away from children and unauthorized users.
• 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.
• If the glass / cover is damaged, disconnect the module immediately from the mains. 

Do not use the mounting ring with a cracked or broken glass / cover. The protective 
glass / cover  is not replaceable.

• Do not press the glass of the mounting ring (95011001).
• Use this mounting ring exclusively with the DecaLED HaloRep-50 Module.
• All installations must be carried out according to IEE wiring regulations.

Cleaning and maintenance

• 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.
• There are no user-serviceable parts.
• Wipe the device regularly with a moist, lint-free cloth. 
• Do not use alcohol or solvents for cleaning.
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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.
• Zaag een montagegat in overeenstemming met de afmetingen van de gebruikte 

inbouwring.
• Draai de sierring aan de voorzijde van de DecaLED HaloRep-50 Module los, houdt de 

module daarbij met de lens naar boven gericht, zodat de componenten niet uit de 
module vallen. De sierring wordt niet meer gebruikt.

• Schroef de HaloRep-50 Module met behulp van de schroefdraad in de inbouwring.
• Sluit de DecaLED HaloRep-50 Module aan conform diens handleiding.
• Plaats de inbouwring + module in het montagegat.

Installation

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

• Turn the power off / disconnect, before starting the installation or wiring.
• Cut a mounting hole in accordance with the dimensions of the used mounting ring.
• Turn and release the trim ring on the front of the DecaLED HaloRep-50 Module. Keep 

the module facing upwards with the lens, so that the components do not fall out of 
the module. The trimg ring is no longer used.

• Screw the HaloRep-50 Module with the aid of the screw thread into the mounting ring.
• Connect the DecaLED HaloRep-50 Module according to its manual.
• Place the mounting ring + module into the mounting hole.


