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UIT/ 
OFF 

 
 
 
 
Schakel altijd eerst de stroom 
uitvoordat u installatie-, 
onderhoud of 
reparatiewerkzaamheden 
uitvoert. 

Always switch o the mains 
voltage before carrying out 
installation, maintenance 
and repair work. 

1 vervang door de lamphouder 

Remove the bracket, 
replace with the lamp holder 

Verwijder de beugel, 2 Apart verkrijgbaar 
Separate order 

Not  included 
Niet meegeleverd 
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A. 

B. 

Click 

Bovenaanzicht / Top view 

 
A. 

 
 
 

B. 

 
Houd het armatuur goed vast voor het installeren van de lichtbron 
- Klik eerst de lichtbron schuin op de twee veren vast (A.) 
- Vervolgens op de tweede veer (B.) (u hoort een klikgeluid) 

Lichtbron eruit halen, eerst (B.) en daarna (A.) 
met behulp van een schroevendraaier 

Hold the fixture firmly before installing the light source 
- First click in the light source at an angle on the two springs (A.) 
-Then on spring (B.) (you will hear a click sound) 

Remove the light source, first (B.) and then (A.) using a screwdriver 
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Cut hole size 
Zaagmaat 

Ø81mm 

5 6 7 

 
 
 

11.2808.COLOUR  TROY 50 1L RECESSED SPOT MOUNTING INSTRUCTIONS 2/3 
LET OP! VOOR DEZE VERSIE MOET U EXTRA ACCESSOIRES BESTELLEN: GU10 LAMPHOUDER EN EEN GU10 LICHTBRON 
NOTE! FOR THIS VERSION YOU HAVE TO ORDER EXTRA ACCESSORIES: GU10 LAMPHOLDER AND A GU10 LIGHT SOURCE 

LICHTBRON:    APART    VERKRIJGBAAR   /  LIGHT    BULB:    SEPARATE    ORDER  

ART. NR. NAAM / NAME SOCKET VOLTAGE WATTAGE KELVIN LUMEN CRI BUNDELHOEK / BEAM ANGLE 

21.8550.92 DOMINGO 50 LED GU10 230V 5,5W 2700K 350 lm Ra90 38° 

21.8555.92 DOMINGO 50 LED GU10 230V 5,5W CTA 2200-2800K 350 lm Ra90 38° 
 

LICHTBRON:    APART    VERKRIJGBAAR   /  LAMP    HOLDER:    SEPARATE    ORDER  

ART. NR. NAAM / NAME SOCKET VOLTAGE 

70.7220.00 LAMP HOLDER FOR GU10 GU10 230V 

 

 

 

  

NOTE: 
- Follow and keep this instructions manual. 
- Make sure that the mains voltage is switched off for installation, reparation or maintenance. (Installation, reparation and maintenance only by qualified persons). 
- Use only original parts for repairs or maintenance. 
- Use the fixture only indoors.  use the fixture in humid or wet areas. 
- Use only suitable light sources indicated on the label. 

Make sure you have at least as much space in your (false) ceiling. It is very important to give enough air cooling to avoid any damage. 

The manufacturer accepts no liability for any injuries or damages resulting from the incorrect use or installation of the fixture. Any operationperformed on 
the fixture that is not in accordance with instructions will void warranty. If you find any damage to the electrical parts, please ask a qualified
electrician to replace it. 

Maintenance is preservation: 
A good preservation of the fixture is highly dependent on environmental factors and maintenance. We cannot exercise any influence on this. 
- Make sure that the mains voltage is switched off before you begin. 
- Do not use strong, chemicals or abrasive cleaners. 

LET OP: 
- Volg en bewaar deze gebruiksaanwijzing. 
- Zorg ervoor dat de netspanning uitgeschakeld is voor installatie, reparatie of onderhoud. (Installatie, reparatie en onderhoud uitsluitend door gekwalificeerde personen). 
- Voor reparatie of onderhoud uitsluitend originele delen gebruiken. 
- Gebruik het armatuur alleen binnenshuis. Het armatuur niet in vochtige of natte ruimte gebruiken. 
- Uitsluitend op het etiket aangegeven lichtbronnen gebruiken. 

Wanneer u een spot inbouwt moet u rekening houden met de warmte en dus rekening houden met extra inbouwruimte rond je armatuur om eventuele schade te voorkomen. 

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade als gevolg van een verkeerde toepassing van het armatuur. De fabrikant aanvaardt 
geen garantie in geval van het niet behandelen van de lampen volgens de richtlijnen van de fabrikant. Als er schade aan elektrische onderdelen te vinden zijn, 
vraag dan een elektricien om het te vervangen. 

Onderhoud is behoud: 
Een goede instandhouding van het armatuur is sterk afhankelijk van omgevings- en onderhoudsfactoren. Hierop kunnen wij geen invloed uitoefenen.
- Schakel voor de zekerheid de elektriciteit uit! 
- Gebruik geen bijtende, chemische middelen of schurende schoonmaakmiddelen.Gebruik geen bijtende, chemische of schurende schoonmaakmiddelen. 

Maten met de lamphouder: 
Inbouwhoogte advies 120mm 
Measurements with the lamp holder: 
Installation height advice 120mm 

Het is mogelijk om de lamphouder te kantelen. 
It is possible to tilt the lamp holder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90mm 

90mm 
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Maten met de Cuba 50 LED module: Inbouwhoogte advies 70mm 
Measurements with the Cuba 50 LED module: Installation height advice 70mm 

90mm 90mm 

90mm 90mm 
Zonder de Cuba 50 LED module/ Without de Cuba 50 LED module Met de Cuba 50 LED module/ With the Cuba 50 LED module 

Het is mogelijk om de beugel te kantelen of te buigen. 
It is possible to tilt or bend the bracket. 

4 2 
 
 
 

Cut hole size 
Zaagmaat 

Ø81mm 
LET OP: 
- Volg en bewaar deze gebruiksaanwijzing. 
- Zorg ervoor dat de netspanning uitgeschakeld is voor installatie, reparatie of onderhoud. (Installatie, reparatie en onderhoud uitsluitend door gekwalificeerde personen). 
- Voor reparatie of onderhoud uitsluitend originele delen gebruiken. 
- Gebruik het armatuur alleen binnenshuis. Het armatuur niet in vochtige of natte ruimte gebruiken. 
- Uitsluitend op het etiket aangegeven lichtbronnen gebruiken. 

Wanneer u een spot inbouwt moet u rekening houden met de warmte en dus rekening houden met extra inbouwruimte rond je armatuur om eventuele schade te voorkomen. 

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade als gevolg van een verkeerde toepassing van het armatuur. De fabrikant aanvaardt 
geen garantie in geval van het niet behandelen van de lampen volgens de richtlijnen van de fabrikant. Als er schade aan elektrische onderdelen te vinden zijn, 
vraag dan een elektricien om het te vervangen. 

Onderhoud is behoud:
Een goede instandhouding van het armatuur is sterk afhankelijk van omgevings- en onderhoudsfactoren. Hierop kunnen wij geen invloed uitoefenen. 
- Schakel voor de zekerheid de elektriciteit uit! 
- Gebruik geen bijtende, chemische middelen of schurende schoonmaakmiddelen.Gebruik geen bijtende, chemische of schurende schoonmaakmiddelen. 

 

  

 

 

NOTE: 
- Follow and keep this instructions manual. 
- Make sure that the mains voltage is switched off for installation, reparation or maintenance. (Installation, reparation and maintenance only by qualified persons). 
- Use only original parts for repairs or maintenance. 
- Use the fixture only indoors.  use the fixture in humid or wet areas. 
- Use only suitable light sources indicated on the label. 

Make sure you have at least as much space in your (false) ceiling. It is very important to give enough air cooling to avoid any damage. 

The manufacturer accepts no liability for any injuries or damages resulting from the incorrect use or installation of the fixture. Any operationperformed on 
the fixture that is not in accordance with instructions will void  warranty. If you find any damage to the electrical parts, please ask a qualified 
electrician to replace it. 

Maintenance is preservation: 
A good preservation of the fixture is highly dependent on environmental factors and maintenance. We cannot exercise any influence on this.
- Make sure that the mains voltage is switched off before you begin. 
- Do not use strong, chemicals or abrasive cleaners. 
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LICHTBRON:   APART   VERKRIJGBAAR  /  LED   LAMPS:   SEPARATE   ORDER  

ART. NR. NAAM / NAME SOCKET VOLTAGE WATTAGE MILIAMPER KELVIN LUMEN CRI BUNDELHOEK / BEAM ANGLE 
21.8361.02 CUBA 50 LED MODULE P&P P&P 18V DC 6,3W 350mA CTA 2000-2700K 450 lm Ra95 36° 
21.8366.02 CUBA 50 LED MODULE P&P P&P 18V DC 6,3W 350mA 2700K 500 lm Ra92 36° 

 

ART. NR. NAAM / NAME SOCKET VOLTAGE WATTAGE MILIAMPER KELVIN LUMEN CRI BUNDELHOEK / BEAM ANGLE 
21.8372.02 CUBA 50 LED MODULE P&P IP45 P&P 18V DC 6,3W 350mA CTA 2000-2700K 450 lm Ra95 36° 
21.8376.02 CUBA 50 LED MODULE P&P IP45 P&P 18V DC 6,3W 350mA 2700K 500 lm Ra92 36° 

 
 

E: Europlug
G: GST18 
W: Winsta 
Z: Geen plug 
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1. Trekontlaster 
Strain relief 

Lichtbronnen en drivers 
zijn apart verkrijgbaar 

2. Light sources and drivers 
are available separately 
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Houd het armatuur goed vast voor het installeren van de lichtbron 
- Klik eerst de lichtbron schuin op de twee veren vast (A.) 
- Vervolgens op de tweede veer (B.) (u hoort een klikgeluid) 

Lichtbron eruit halen, eerst (B.) en daarna (A.) 
met behulp van een schroevendraaier 

Bovenaanzicht / 
Top view 

A. 

Hold the fixture firmly before installing the light source 
- First click in the light source at an angle on the two springs (A.) 
-Then on spring (B.) (you will hear a click sound) 

Remove the light source, first (B.) and then (A.) using a screwdriver 

B. 
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A. 

B. 

Click 

UIT/ 
OFF 

 
 
 
Schakel altijd eerst de stroom 
uitvoordat u installatie-, 
onderhoud of 
reparatiewerkzaamheden uitvoert. 
 
Always switch o the mains voltage 
before carrying out installation, 
maintenance and repair work. 

PLUG  &  PLAY  CABLES  APART  VERKRIJGBAAR  /  SEPARATE  ORDER 
ART. NR. NAAM / NAME AFMETINGEN / DIMENSIONS 

70.7125.05 LED KOPPELKABEL / LED COUPLING CABLE L: 50cm 2x0,5mm2 mini amp for mA led 

70.7127.05 LED KOPPELKABEL / LED COUPLING CABLE L:100cm 2x0,5mm2 mini amp for mA led 

70.7130.05 LED KOPPELKABEL / LED COUPLING CABLE L:150cm 2x0,5mm2 mini amp for mA led 

* CONNECTION  BLOCK  FOR  2  LED  LAMPS  APART  VERKRIJGBAAR   /   SEPARATE   ORDER  

ART. NR. NAAM / NAME INFO. 

70.7115.05 CONNECTION BLOCK 3-V SERIES P&P MALE + 2x70.7120.05 LED BRIDGE 

DRIVERS   ZIJN   APART   VERKRIJGBAAR   /  SEPARATE   ORDER  
ARTI. NR. NAAM / NAME WATTAGE MILIAMPER DIMMEN / DIMMING AANTAL LICHTBRONNEN / NUMBER OF LIGHT LAMPS 

16.8101.0350. E  G   W DRIVER P&P 10,5W  14,7W 350mA Trailing edge/triac DIM. 2* 
16.8103.0350. E    G   W DRIVER P&P 5,25W  7,35W 350mA Leading trailing edge DIM. 1 

16.7000.0350. G   W    Z DRIVER DALI INTEL P&P 0,9W  10W 350mA DALI CTA/AM DIM. 1 

16.7002.0350. G   W    Z DRIVER DALI INTEL P&P 4W  18,9W 350mA DALI CTA/AM DIM. 2* 
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