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Planningshulpmiddel ERCO Hi-trac

Een handreiking voor alle ontwerpers en technici die de mogelijk-
heden van de ERCO Hi-trac spanningsrails en lichtstructuur  
willen ontdekken
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Planningshulpmiddel ERCO Hi-trac

ERCO spanningsrails, 
vleugelrail en adaptiestuk 
Klassieke toepassing 
ERCO spanningsrails vormen de flexibele 
en duurzame infrastructuur voor spots, 
downlights, wallwashers en pendelar-
maturen. U kunt deze spanningsrails 
aan plafonds en wanden bevestigen 
en de armaturen daarin moeiteloos 
vervangen of verplaatsen. U kunt ook 
armaturen van andere fabrikanten in 
de ERCO spanningsrails gebruiken. De 
passende adapters zijn bij ERCO als 
OEM-componenten verkrijgbaar.

Hi-trac Spanningsrail en vleugelrail Minirail 48V
Uitvoeringen Spanningsrails

Spanningsrail met indirect stralende 
armatuur

Spanningsrails
Vleugelrails
Adaptiestukken

Spanningsrails
Adaptiestukken

Types montage Pendel Inbouw
Opbouw
Pendel

Inbouw
Opbouw
Pendel

Regelmogelijkheden voor armaturen Schakelbaar
Fasendimbaar
DALI
Push Dim
Multi Dim
Casambi Bluetooth
Zigbee

Schakelbaar
Fasendimbaar
Push Dim
DALI
Multi Dim
Casambi Bluetooth
Zigbee

Schakelbaar
DALI (via Gateway)
Casambi Bluetooth
Zigbee

Breedte x hoogte 38 x 72mm 33,5 x 34mm 22 x 16mm
Lengte 2m

3m
4m
(in te korten op locatie)

1m
2m
3m
4m
(in te korten op locatie)

1m
2m
3m
(in te korten op locatie)

Toebehoren Ophangingen
Verbindingen
Adapters
Montagestukken

Ophangingen
Inbouwprofiel
Verbindingen
Adapters
Adapters voor randaardecontactdozen
Montagestukken
Decoratiehaken

Ophangingen
Inbouwprofiel
Verbindingen
Adapters
Montagestukken
Netvoedingen

ERCO Hi-trac spannings-
rails en lichtstructuur 
Voor hogere belastingen 
Hi-trac spanningsrails en lichtstructuren 
vormen een zeer belastbare infrastructuur 
voor het ophangen van spots, down-
lights, wallwashers en pendelarmaturen. 
Met name in ruimten met weinig 
ophangpunten zijn de Hi-trac profielen 
met hun grote spanbreedtes tot en met 
4m raadzaam. Van het Hi-trac profiel 
zijn twee uitvoeringen beschikbaar: 
ofwel met een leeg profiel aan de 
bovenzijde om direct leidingen door te 
voeren, ofwel met indirect stralende 
armatuur voor het oplichten van plafonds. 

ERCO Minirail 
48V-spanningsrail en 
adaptiestuk 
Geminiaturiseerde infrastructuur 
Met de Minirail 48V biedt ERCO een 
geminiaturiseerd alternatief voor de 
klassieke ERCO spanningsrail als basis 
voor flexibele, ruimtebesparende  
verlichtingssystemen aan. Daarom 
is het Minirail 48V-systeem met zijn 
slechts 22mm brede profiel ideaal voor 
alle situaties, waarbij het gaat om zo 
klein mogelijke systeemafmetingen, of 
om esthetische of technische redenen. 

Onze spanningsrails in 
vogelvlucht
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Planningshulpmiddel ERCO Hi-trac

Elektrische en mechani-
sche verbindingsstukken
zorgen voor de stroom-
voorziening en maken 
regelmethoden, zoals 
fase dim, Multi Dim, 
DALI, Casambi of Zigbee 
mogelijk. Mechanische 
verbindingsstukken 
absorberen de gewichts-
belasting en maken 
lijnen, L-, T- en kruisgeo-
metrieën mogelijk.

ERCO Hi-trac spanningsrailsysteem en toebehoren –  
een algemene standaard, onafhankelijk van de fabrikant.

ERCO toebehoren
Elektrisch en mechanisch 
toebehoren, zoals sen-
soren, contactdozen of 
decoratiehaken, breiden 
de gebruiksmogelijkhe-
den uit.

OEM-adapter voor alle 
armaturen
Gebruik onze spannings-
rails als hoogwaardige 
infrastructuur, niet alleen 
voor ERCO armaturen. 
De passende adapter, 
bijvoorbeeld voor spots en 
pendelarmaturen, leveren 
wij als OEM-componenten 
aan andere armaturenfa-
brikanten.

Staaldraad of pendelbuis 
maken een solide beves-
tiging aan het plafond 
mogelijk en zijn als 
toebehoren verkrijgbaar. 
De pendelbuis staat de 
onopvallende stroom-
voorziening van het 
Hi-trac systemen toe.  
Hi-trac is uitsluitend 
geschikt voor pendel-
montage.

Hi-trac armatuur
De Hi-trac armatuur 
bestaat uit de Hi-trac 
spanningsrail met een 
geïntegreerde, indirect 
stralende armatuur. De 
indirecte verlichting naar 
het plafond schept een 
prettige lichtsfeer en 
verlaagt de contrasten in 
de ruimte. 

Hi-trac spanningsrail
De Hi-trac spanningsrail 
bestaat uit het Hi-trac 
profiel en een ingeschoven 
ERCO spanningsrail. Door 
de H-vorm is deze in het 
bijzonder geschikt voor 
installaties met een grote 
reikwijdte en kan deze 
bovendien stroom- of 
datakabels opnemen. De 
geïntegreerde spannings-
rail beschikt over dezelfde 
aansluit- en regelmo-
gelijkheden als de ERCO 
spanningsrail. 
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Planningshulpmiddel ERCO Hi-trac
Kies voor een algemene standaard, ongeacht de fabrikant

Beproefd, toekomstbestendig en 
onafhankelijk van de fabrikant
Al decennialang wordt de ERCO Hi-trac 
spanningsrail wereldwijd toegepast. De 
clou: nieuwe spots passen mechanisch 
in bestaande installaties en reeds jaren 
geleden in gebruik genomen armaturen 
kunnen in nieuwe installaties worden 
ingezet. Bovendien biedt ERCO adapters 
als OEM-componenten voor armaturen 
van elke andere fabrikant aan.

Extreem stabiel en duurzaam
ERCO spanningsrails worden in de 
ERCO Lichtfabriek in Duitsland van 
hoogwaardig aluminium geproduceerd. 
U kunt doorlopende lengtes tot en 
met 4m eenvoudig installeren. Net zo 
stabiel zijn de adapters van de spots: 
ontwikkeld voor continugebruik raken 
de adapters bij herhaaldelijk plaatsen en 
uitnemen ook niet beschadigd.

Op locatie gewoon op maat zagen  
en monteren
ERCO spanningsrails kunnen op de 
bouwplaats met een verstekzaag zonder 
probleem tot op de millimeter nauw-
keurig op maat worden gezaagd. U 
hoeft zich daarbij geen zorgen te maken 
dat de aders beschadigd raken. 

Rechtdoor, om de hoek of als geom-
etrische vorm?
Ontwerp uw spanningsrailsysteem 
zonder beperkingen: Hoek-, kruis-, 
T-verbindingsstukken en elektrische 
voedingen bieden u talrijke geometrieën. 
De bijpassende componenten vindt u 
als toebehoren op het productgege-
vensblad van de spanningsrail.

Echt veel accessoires
Gebruik uw ERCO spanningsrailinfra-
structuur voor uw specifieke wensen. 
Met toebehoren, zoals decoratiehaken, 
kunt u schilderijen aan de rail hangen. 
Randaardecontactdozen maken het 
bedrijf van AV-techniek mogelijk en 
met adapters voor pendelarmaturen 
installeert u decoratieve armaturen.

Geen bijzondere beschermingsmaat-
regelen voor DALI spanningsrails 
vereist
In ERCO spanningsrails zijn ook de 
DALI-aders in het profiel ondergebracht, 
zodat deze niet kunnen worden aange-
raakt. Daardoor wordt aan de normen 
voldaan en zijn er geen verdere maatre-
gelen noodzakelijk.

Eenvoudige montage 
De mechanische verbindingsstukken 
en de elektrische voedingen staan een 
eenvoudige en snelle montage op de 
bouwplaats toe. De mechanische codering 
voorkomt daarbij dat de elektrische 
verbindingsstukken verkeerd in elkaar 
worden gestoken. 

Bespaar tijd en moeite 
door de eenvoudige 
montage

Krijg meer planningsze-
kerheid

DALI, Zigbee, Casambi Bluetooth, 
fase dim, Push Dim of gewoon alleen 
in- en uitschakelen?
Met ERCO spanningsrails kunnen alle 
gebruikelijke regelmethoden worden 
gerealiseerd. Met de DALI-Casambi 
Gateway is zelfs de DALI regeling 
van armaturen in een reeds bestaand 
3-fasen systeem mogelijk. 

Ondersteuning van Human Centric 
Lighting-verlichtingsconcepten
Met geautomatiseerd dimmen en indivi-
duele bediening kan de verlichting flexibel 
worden geregeld via de spanningsrail. 
Bewegingsdetectoren of de regeling via 
Casambi Bluetooth maken het mogelijk 
om de verlichting volgens de persoon-
lijke voorkeuren aan te passen.  

Profiteer van een lang-
durige investering
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Planningshulpmiddel ERCO Hi-trac
In zeven stappen naar uw spanningsrailproject

In musea en galerieën lopen span-
ningsrails in het algemeen parallel 
ten opzichte van de wanden. Voor 
gelijkmatige wallwashing kunt u als 
wandafstand ca. 1/3 van de wandhoogte 
toepassen. Voor accentverlichting helpt 
de museumhoek van 30° bij de positi-
onering. 

In kantoren loopt de rail vaak parallel 
ten opzichte van de uitlijning van de 
bureaus. Als lichtstructuur biedt Hi-trac 
bovendien een geïntegreerde armatuur 
voor het oplichten van het plafond.

Stap 1: 
De juiste indeling

Teken de lay-out van de spanningsrails 
op de juiste plaats in het plafond van de 
ruimte. Let er daarbij op dat een enkele 
Hi-trac armatuur een vaste lengte van 
2m heeft.

Stap 2: 
Lay-out plannen 

De ERCO spanningsrail beschikt aan 
één zijde over een groef. Daar zit de 
randaarding. Teken de randaarding in 
uw ontwerp, bijv. als rode lijn, om later 
de elektrische verbindingen correct 
tot stand te brengen. Verder zorgt u 
er daardoor voor dat de groef, voor 
zover mogelijk, doorloopt en dat de 
armaturen gelijkmatig kunnen worden 
uitgelijnd.

Stap 3: 
Randaarding intekenen

Deel de spanningsrails in segmenten in, 
afhankelijk van de lengte en de geometrie. 
Neem daarbij ook de max. elektrische 
belasting in acht (zie p. 18 e.v.). Elek-
trische voedingen zijn beschikbaar met 
rechter en linker randaardegeleiding 
(zie p. 17) alsmede als DALI- en 3-fasen 
uitvoering. Hi-trac armaturen kunt u 
via de verbindingsstukken optioneel ook 
apart aansluiten.

Stap 5: 
Voedingen en verbin-
dingsstukken plannen

Maak uw keuze uit pendelbuis- en 
staaldraadophangingen. U kunt Hi-trac 
ook door middel van een toebehoren 
met de voorkant aan de wand bevestigen 
en van daaruit voeden. Let daarbij op de 
mechanische belasting van het systeem. 
(Zie p. 23). Bij een Hi-trac armatuur 
kunnen tussenophangingen niet boven 
de armatuur worden gemonteerd.

Stap 6:
Pendelophangingen 
kiezen

Met de regelmethode (3-fasen of DALI) 
definieert u het type elektrische ver-
bindingsstukken en voedingen, alsmede 
het noodzakelijke aantal aders en de 
dikte van de voedings- en besturings-
kabels. De spanningsrail is voor alle 
regelmethoden identiek.

Stap 4:
Regeling bepalen

Neem de geselecteerde delen op in 
een stuklijst. Het toebehoren dat bij 
de spanningsrail past, vindt u op het 
productgegevensblad van de span-
ningsrail. De stuklijst en de uitgewerkte 
lay-out van de spanningsrails vormen 
een belangrijke grondslag voor de latere 
installatie!

Stap 7:
Componenten 
specificeren

Stuklijst lineaire pendelmontage
Nummer Aantal  Benaming
1  1  Hi-trac spanningsrail
2  1  Elektrische voeding 
4  1  Voedingshuis
5  1  Pendelbuisophanging
6  1  Staaldraadophanging
8  1  Montagestuk
9  1  Eindplaat



7 / 23

E

 

Technische en formele wijzigingen 
voorbehouden.

© ERCO GmbH 03/2022 Actuele informatie vindt u altijd  
onder www.erco.com

Planningshulpmiddel ERCO Hi-trac
Systeemoverzicht

Overzicht van beschikbare componenten voor pendelmontage

Het Hi-trac spanningsrailsysteem 
is uitsluitend ontworpen voor 
pendelmontage.
Hieronder ziet u een overzicht van 
de componenten die beschikbaar 
zijn. De Hi-trac spanningsrail 
bestaat altijd uit het Hi-trac profiel 
en een ingeschoven ERCO span-
ningsrail. De Hi-trac armatuur 
beschikt over een indirect stralende 
armatuur die in het bovenste deel 
van het Hi-trac profiel is  
gemonteerd.

1 Hi-trac spanningsrail 7 Staaldraadophanging 13 Hi-trac armatuur

2 Elektr. voeding 8 Montagestuk 14 T-verbinding

3 Voedingshuis 9 Koppeling 15 Kruisverbinding

4 Pendelbuisophanging 10 Hoekverbinding 16 Wandbevestiging

5 Staaldraadophanging 11 Afdekprofiel 17 Eindplaat

6 Staaldraadophanging 12 Koppelingshuis

T-

 1
 2 3

 4

 5
 6

 8

9

11

12
13

14

15

17
16

 7

10
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Planningshulpmiddel ERCO Hi-trac
Proefinstallaties

Stuklijst lineaire pendelmontage 

Nummer Aantal  Benaming

1 1 Hi-trac spanningsrail
2 1  Elektrische voeding rechts
4 1 Voedingshuis
5 1 Pendelbuisophanging
6 1 Staaldraadophanging
8 1 Montagestuk
9 1 Eindplaat

Stuklijst haakse pendelmontage

Nummer Aantal  Benaming

1 2 Hi-trac spanningsrail
2 2  Elektrische voeding rechts
3 1 Elektrische voeding links 
4 1 Voedingshuis
5 1 Pendelbuisophanging
6 2 Staaldraadophanging
7 1 Hoekverbinding
8 1 Montagestuk
9 1 Eindplaat

Stuklijst rechthoekige pendelmontage*

Nummer  Aantal  Benaming

1 4 Hi-trac spanningsrail
2 4 Elektrische voeding rechts
3 4 Elektrische voeding links 
5 1 Pendelbuisophanging
6 3 Staaldraadophanging
7 4 Hoekverbinding

* In het DALI bedrijf mag geen elektrische ring ontstaan. Onderbreek de DALI ader 
daarom op de juiste plaats. Afhankelijk van de planning van het onderbrekingspunt 
kan daardoor het aantal elektrische voedingen worden verminderd.

Proefinstallaties
Ter illustratie hebben wij drie 
gangbare proefinstallaties voor u 
samengesteld. Bij eenvoudige  
lineaire systemen speelt de  
randaardegeleiding slechts een 
ondergeschikte rol en beïnvloedt 
deze alleen de montagerichting 
van de armatuur. Zodra u verschil-
lende mechanische verbindings-
stukken en elektrische voedingen 
toepast, moet u deze ten aanzien 
van de rood gemarkeerde randaar-
degeleiding op elkaar afstemmen. 
Het aantal bevestigingspunten is 
afhankelijk van de concrete grootte 

en belasting van het systeem. De 
onderstaande gegevens laten een 
minimale configuratie zien.
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Planningshulpmiddel ERCO Hi-trac
Typisch verloop van de installatie van een Hi-trac

Kort eerst het Hi-trac profiel en de 
spanningsrail tot de gewenste lengte in 
en leid de spanningsrail in het Hi-trac 
profiel.
Monteer nu de ophangingen en voorzie 
bij lengtes >2m (vuistregel, bij elk project 
controleren!) tussenophangingen. Mon-
teer boven de afstandsloze koppeling 
telkens een ophanging.
Monteer nu de bevestigingsstukken van 
het verbindingsstuk aan de ophangzijde 
aan de ophangingen.

Stap 1: 
Hi-trac spanningsrail en 
ophangingen voorbereiden/
voormonteren

Voor elk spanningsrailstuk, behalve het 
eindstuk, heeft u een rechter en een 
linker elektrische voeding nodig. 
Tot op dat moment kan de spanningsrail 
in het Hi-trac profiel nog vrij worden 
bewogen; pas door de montage van 
de bevestigingsstukken van het ver-
bindingsstuk wordt de spanningsrail 
gefixeerd in het Hi-trac profiel.  

Stap 2: 
Elektrische voedingen en 
bevestigingsstukken aan  
spanningsrailzijde monteren

Haak de zo voorbereide Hi-trac span-
ningsrails in de montagestukken die 
u reeds aan de pendelbuis- of staal-
draadophanging hebt bevestigd. Let 
hierbij op de plaats van de groef resp. 
van de randaarde in de spanningsrail!

Stap 3: 
Hi-trac spanningsrail inhaken 
resp. aan het montagestuk van 
de staaldraadophanging  
bevestigen

Indien Hi-trac modules met geïnte-
greerde armaturen worden gebruikt, 
bedraadt u deze samen met de ver-
bindingsstukken. Optioneel kunt u de 
armaturen ook met een aparte kabel 
aansluiten. Indien er geen armaturen 
zijn voorzien, kunt u de bovenste zijde 
van de Hi-trac spanningsrail ook als 
kabelkanaal gebruiken.

Stap 4:
Armaturen en verbindingsstukken 
bedraden

Controleer de installatie op kortslui-
tingen en werking en monteer daarna 
de verbindingsafdekkingen, de Hi-trac 
profielafdekkingen en eventueel de 
armatuurafdekkingen.

Stap 5:
Installatie controleren en 
afdekkingen monteren

Hierna treft u informatie aan over het typische verloop van een installatie. 
Neem de volgende pagina's in dit document in acht en altijd ook de 
montagehandleidingen van de componenten.
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Planningshulpmiddel ERCO Hi-trac

5mm

Montage

Montagepositie

Met de indirect stralende armatuur 
kunnen plafonds worden verlicht om 
de afmetingen van hoge ruimten te 
benadrukken. De ideale afstand (d) van 
de lichtstructuur ten opzichte van het 
plafond ligt bij 0,8 meter.

Voor de optimale verlichting van werk-
plekken op kantoor is een positionering 
van de spanningsrails in het midden van 
de langsas van de bureaus raadzaam.

Een opstelling die het meest geschikt 
is voor spanningsrails langs wanden, is 
met een wandafstand (a) van 1/3 van 
de hoogte van het vertrek. Zo kunt u 
met spots of wallwashers de wanden 
in musea, galerieën of winkels optimaal 
verlichten. Wanneer er meubels, zoals 
schappen of kasten voor de wand 
worden opgesteld, dient de afstand (a) 
overeenkomstig het voorste niveau van 
de meubels te worden aangepast.

Ader inkorten
Na het inkorten van de Hi-trac span-
ningsrail moet u om veiligheidsredenen 
altijd alle 4 aders in de spanningsrail 
met 5mm inkorten. Het geschikte 
gereedschap daarvoor is als toebehoren 
verkrijgbaar.
Voor het inkorten van de aders trekt 
u de spanningsrail een stukje uit het 
Hi-trac profiel.

Hi-trac eindplaat gebruiken
Voorzie het open einde van een span-
ningsrail om veiligheidsredenen en 
ook om visuele redenen altijd van de 
eindplaat.

Spanningsrail inkorten
U kunt spanningsrails voorbereid op 
maat bestellen. In veel gevallen is het 
echter verstandiger om standaard-
lengtes direct op te bouwplaats in te 
korten, bijv. met een cirkelzaag. Voer de 
zaagsnede rechthoekig en schoon uit, 
zodat er geen lelijke tussenruimten aan 
de stootkanten voorkomen. 

Tip: kort het Hi-trac profiel en de 
spanningsrail apart in. De spanningsrail 
dient daarbij aan iedere zijde ca. 1mm 
korter te zijn dan het Hi-trac profiel.

Spanningsrail verlengen
Indien u een spanningsrail moet ver-
lengen, gebruikt u de koppeling voor 
afstandsloze montage en plaatst u het 
Hi-trac montagestuk met een ophan-
ging over de plaats van de naad. Zo 
zorgt u ervoor dat de koppeling niet 
mechanisch wordt belast en heeft u 
tegelijkertijd nog een bevestigingspunt, 
waar u op locatie ophangingen kunt 
aanbrengen. 

Plannings- en installa-
tieaanwijzingen 
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Planningshulpmiddel ERCO Hi-trac
Ophangingen

Elegante verschijning
Staaldraden zijn uit de verte nauwelijks 
waarneembaar en laten het spannings-
railsysteem enigszins "zweven". Deze 
uitvoeringen zijn leverbaar:

1.  Staaldraadophanging met kap en 
voedingsmogelijkheid voor kabels 
3x1,5mm² (1-fase werking)

2.   Staaldraadophanging met kap en 
voedingsmogelijkheid voor kabels 
5x1,5mm² (3-fase werking en DALI) 

3.  Staaldraadophanging met eenpunts 
bevestiging. Onopvallende bevesti-
gingsmogelijkheid ook voor schuine 
plafonds

Alle staaldraadophangingen kunt u aan 
de verbindingsstukken/voedingshuizen 
bevestigen. Voor de montage in het 
profiel heeft u het Hi-trac montagestuk 
(toebehoren) nodig.

Flexibel gebruik
Eenpunts ophangingen zijn geschikt 
voor schuine plafonds tot 10°.
Snelspanners zorgen voor een zeer 
eenvoudige hoogte-instelling zonder 
gereedschap.

Staaldraadophangingen

Elegante verschijning en flexibel 
gebruik

Verborgen kabelgeleiding
Pendelbuisophangingen staan de onop-
vallende voeding van uw systeem toe. 
De buis kan een mantelleiding tot een 
diameter van max. 10mm herbergen. 
Bij de 5-aderige aansluiting worden 
de afzonderlijke aders door de buis 
getrokken. De levering gebeurt zonder 
leiding. Op aanvraag zijn ook langere 
buizen dan 1,50m leverbaar. 

Pendelbuisophangingen

Verborgen kabelgeleiding en grote 
stabiliteit

Stabiele bevestiging
Bij een opgehangen spanningsrailsys-
teem dient naast met de statische ook 
rekening te worden gehouden met een 
dynamische belasting. Tocht kan het 
systeem bewegen. Een asymmetrische 
belasting, bijv. door naar een zijkant 
uitgelijnde spots, kan vooral bij lineaire 
systemen ertoe leiden dat de rail iets 
kantelt. Met een pendelbuisophanging 
brengt u stijfheid in het systeem en 
voorkomt u de bovengenoemde effecten. 
Bij grotere lengtes van spanningsrails 
is het raadzaam om iedere 2e of 3e 
ophanging als pendelbuisophanging uit 
te voeren.

Ophanging aan de rail
Het Hi-trac montagestuk staat de 
ophanging direct aan het Hi-trac profiel 
toe. De afstandsloze koppeling mag 
alleen samen met dit montagestuk en 
een ophanging worden gemonteerd.
Vuistregel: Hi-trac spanningsrails tot 
een lengte van 2m hebben doorgaans 
geen tussenophanging nodig. Voor een 
concretere uitspraak moet de daadwer-
kelijke belasting van de Hi-trac span-
ningsrail worden bepaald. Informatie 
over de statische belasting treft u aan 
in het gelijknamige hoofdstuk van dit 
document.
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Hi-trac verbindingsstuk 

Opbouw van Hi-trac 
verbindingen
Hi-trac maakt gebruik van mecha-
nische verbindingsstukken alsmede 
van aparte, elektrische voedingen 

Mechanische verbindingsstukken 
bestaan uit drie delen:
 
  Montagestuk voor bevestiging 

aan de ophanging

  Montagestuk voor bevestiging 
aan de Hi-trac spanningsrail

  Behuizingafdekking

Mechanische verbindingsstukken zijn 
leverbaar in de volgende uitvoeringen:
- Hi-trac voedingshuis
- Hi-trac T-verbinding
- Hi-trac hoekverbinding
- Hi-trac kruisverbinding 
- Hi-trac koppelingshuis
- Hi-trac wandbevestiging

Mechanische verbin-
dingsstukken

Elektrische voedingen vormen het 
centrum van het Hi-trac spanningsrail-
systeem. Deze zijn telkens verkrijgbaar 
in een rechter en een linker variant voor 
het 3-fasen bedrijf en overeenkomstig 
voor het DALI bedrijf. Ze worden gele-
verd met een vrij kabeleinde en een 
aparte aansluitklem. 
De 3-fasen versie en de DALI versie ver-
schillen door de kleurcodering van de 
aders. Leid de elektrische voeding altijd 
vóór de montage van het mechanische 
verbindingsstuk door de spanningsrail. 
Na de montage van de Hi-trac span-
ningsrail aan de ophanging wordt deze 
aangesloten.

Elektrische 
voedingen

Elektrische voeding rechts



13 / 23

E

Technische en formele wijzigingen 
voorbehouden.

© ERCO GmbH 03/2022 Actuele informatie vindt u altijd  
onder www.erco.com

Planningshulpmiddel ERCO Hi-trac
Hi-trac armatuur

Voor een prettige lichtsfeer in de ruimte 
kunt u als aanvulling op spots en down-
lights voor spanningsrail de indirect 
stralende Hi-trac armatuur plannen. De 
armatuur bestaat uit het Hi-trac profiel 
met ingezette spanningsrail alsmede de 
armatuur zelf. 
De elektrische aansluiting van de  
armatuur gebeurt via een aparte aan-  
sluitkabel op locatie of via de elektrische 
voedingen van de spanningsrail.

Lichtverdeling
Het indirect lichtaandeel vermindert de 
contrasten in de ruimte en is daardoor 
even geschikt voor musea als voor kan-
tooromgevingen.

Op dezelfde manier kunnen daarmee 
speciaal vormgegeven plafonds, gewelfde 
plafonds of plafondschilderingen worden 
verlicht.

Hi-trac module met 
geïntegreerde armatuur 
voor Human Centric 
Lighting (HCL) 

Gebruiksmogelijkheden 
en lichtverdeling
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Hi-trac armatuur

Aanwijzingen voor 
de planning van een 
Hi-trac armatuur

Positionering
De armatuur is gedimensioneerd voor 
een pendellengte d van ca. 0,8m. De 
pendellengte mag niet met meer dan 
20% worden over- of onderschreden, 
omdat dit leidt tot aantasting van de 
lichtkwaliteit. Om de lichtbundelaansnij 
op de wand te vermijden, moet u de 
armatuur niet direct aan de Hi-trac 
wandbevestiging monteren. Voorzie 
daarvoor een afstand van ca. 0,5m.

Planningsgegevens
Houd er bij de planning rekening mee 
dat de armatuur niet kan worden ingekort. 
Deze is alleen beschikbaar in de lengte 
van 2m.
Boven de armatuur kunt u ook geen 
montagestukken voor een ophanging 
monteren. Dat is alleen mogelijk boven 
de mechanische verbindingsstukken.

Aparte elektrische aansluiting
U kunt de armatuur van een eigen toe-
voerkabel voorzien. De armatuur is dan 
elektrisch volledig gescheiden van de 
Hi-trac spanningsrail.

Elektrische aansluiting via verbin-
dingsstuk
Integreer de armatuur in de verbindings-
bedrading.

Voor de optimale verlichting van werkplekken 
op kantoor is een positionering van de 
spanningsrails in het midden van de langsas 
van de bureaus raadzaam.

Hi-trac armatuur

Hi-trac profiel

Spanningsrail



15 / 23

E

Technische en formele wijzigingen 
voorbehouden.

© ERCO GmbH 03/2022 Actuele informatie vindt u altijd  
onder www.erco.com

Planningshulpmiddel ERCO Hi-trac
Elektrische installatie

Bedrijfsmodus Schakelcircuits Regeltype
3-fasen 3 Schakelbaar

Fasendimbaar
On-board Dim
Casambi
Zigbee

DALI 64 (DALI bus)ch) DALI
Multi Dim
(alleen ERCO armaturen in de InTrack 
adapter)

2 Fasendimbaar
Push Dim
On-board Dim
Casambi
Zigbee

Het railprofiel van de ERCO span-
ningsrails, de ERCO vleugelrails 
en ook in de in Hi-trac gebruikte 
ERCO spanningsrails zijn identiek. 
Doorslaggevend voor de regel-
mogelijkheden is de selectie en 
aansluiting van de verbindings-
stukken in combinatie met de 
passende adapters en armaturen. 
U kunt een ERCO spanningsrail in 
het 250/440V-net zowel 1-fasig 
als 3-fasig regelen. In deze para-
graaf vindt u aanwijzingen over 
de randaardegeleiding, de elektri-
sche aansluiting alsmede de  
toepasbare adaptertypen.
DALI en 3-fasen voedingen ver-
schillen door de kleurcodering van 
de aansluitaders. 



16 / 23

E

L1/DAL2/DA
NL3

DA DA DA DA

Technische en formele wijzigingen 
voorbehouden.

© ERCO GmbH 03/2022 Actuele informatie vindt u altijd  
onder www.erco.com

Planningshulpmiddel ERCO Hi-trac
Elektrische installatie

Rechts of links?
Zo identificeert u eenduidig de noodza-
kelijke elektrische voedingen.

Randaardegeleiding en uitlijning van 
de spanningsrails 
Voor de eenvoudige en veilige montage 
zijn ERCO spanningsrails door middel 
van de geleiding van de randaarde 
en een groef gecodeerd, d.w.z. dat 
armaturen, met uitzondering van de 
InTrack adapter, slechts in één positie 
kunnen worden gemonteerd. Dat geldt 
ook voor de elektrische voedingen die 
verkrijgbaar zijn in een linker en een 
rechter uitvoering. Neem de positie van 
de groef en de randaarde in acht bij de 
planning en montage! 

De aders L2/DA en L3 zitten altijd aan 
de zijde van de randaarde. 

Voeding
De definitie van "rechts" of "links" 
gebeurt met de blik vanaf de rail op de 
voeding. Groef en randaarde verlopen 
aan dezelfde zijde van de spanningsrail.

Voeding linksVoeding rechts

Voedingen bedraden

De elektrische Hi-trac verbindings-
stukken moeten handmatig worden 
bedraad. Let daarbij op de kleuren van 
de aders. De randaarde moet altijd ook 
op het verbindingsstuk zelf worden 
aangesloten. Neem de betreffende 
montagehandleiding in acht. 

DALI
Bij DALI systemen mogen de DALI aders 
geen elektrisch gesloten stroomcircuits 
vormen, omdat anders bedrijfsstoringen 
kunnen optreden. Ontkoppel daarom 
een gesloten DALI circuit op een verbin-
dingspunt. Bij complexere installaties 
zijn mogelijk ook meerdere ontkoppe-
lingen noodzakelijk.
Aftakkingen en boomstructuren vormen 
geen probleem.
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Elektrische installatie

Voeding links

Planning

Ga als volgt te werk
-  Schets de spanningsrailinstallatie 

eerst via het bovenaanzicht met alle 
rails en verbindingsstukken zonder 
randaarde. Geef de spanningsrails en 
de verbindingsstukken een breedte, 
waardoor u in de volgende stap de 
randaardegeleiding kunt aanvullen. 
 
Tip: indien de kijker een voorkeurspo-
sitie heeft, dient de groef aan de zijde 
van de kijker te zitten. 

-  Teken nu de randaarde (aan de zijde 
van de groef), bijv. als rode lijn. Begin 
aan de lange zijde van een T-verbin-
ding (indien gebruikt) en teken de 
randaarde als doorlopende verbinding.

Aanzicht in het plafond

De elektrische voedingen worden in de verbindingsbehuizingen bedraad. 
Als vuistregel heeft u voor elk spanningsrailstuk een rechter en een linker 
voeding nodig. Bij grotere installaties is het raadzaam om de installatie 
zorgvuldig en aantoonbaar te plannen, zodat de bedrading eenvoudig en 
veilig kan worden uitgevoerd.

DALI installaties
Neem de aanwijzingen in acht op de 
vorige pagina.
In het bovenstaande voorbeeld zou 
het raadzaam zijn om af te zien van de 
bedrading in de kruisverbinding, net 
zoals van de gemarkeerde hoekverbinding. 
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3/5 
(250/440V)

3/5 
(250/440V)

2 2 

Elektrische installatie

1-fase bedrijf

250V 50/60Hz

 max. 16A

Vermogen 3,8KW (max.)

3-fasen bedrijf

250/440V 50/60Hz

 max. 16A

Elektrische aansluiting van de 
Hi-trac spanningsrail  
In dit gedeelte treft u basisinfor-
matie aan over het aansluiten op 
een 1/3-fasen net van 250/440V. 
Indien u de armaturen met 
InTrack-adapter en Multi Dim in 
de spanningsrail wilt installeren, 
let dan op de volgende pagina's.

Aanwijzingen voor de installatie: 
-  De aders van de spanningsrail kunt u 

met een diameter van ca. 4mm2 in acht 
nemen. 

-   De aansluitklemmen van de voedingen 
kunnen telkens 2 aders met een diameter 
van max. 2,5mm2 opnemen. Daardoor 
is doorbedrading mogelijk.

-  Bij de planning moet u het aantal 
armaturen per installatieautomaat in 
acht nemen. Gegevens daarover treft 
u aan in het productgegevensblad van 
de armatuur.

Neem voor het 3-fasen bedrijf het vol-
gende in acht:
-  De maximale stroom van de nulleider 

mag niet hoger zijn dan 16A! 
-  De nulleider mag niet worden gescha-

keld of via een aparte zekering worden 
geleid. 

Aansluiting
L1 Belastingcircuit/stuurcircuit 1
L2 Belastingcircuit/stuurcircuit 2
L3 Belastingcircuit/stuurcircuit 3
N Nulleider
a Randaarde

1/3-fasen bedrijf

Ondersteunde regelmethoden
-  Schakelaar
-  Fasendimbaar
-  Casambi Bluetooth
-  Zigbee
-  On-board Dim

Geschikte adapters
-  3-fasen adapter
-  Transadapter
-  InTrack Adapter
-  3-fasen adapter OEM

Schakelaar

Verdelerdoos/
onderverdeling

Dimmer
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3 (250V)

5

Elektrische installatie

Aanwijzingen voor de installatie: 
-  Het DALI signaal is niet SELV, d.w.z. 

dat de DALI-ader op dezelfde wijze 
moet worden behandeld als de netkabel.

-  In tegenstelling tot systemen van 
andere fabrikanten zijn de DALI aders 
op een wijze in de ERCO spanningsrail 
geïntegreerd dat er geen bijzondere 
maatregelen voor contactbescher-
ming hoeven te worden genomen.

-  De aders van de spanningsrail kunt 
u met een diameter van ca. 4mm2 in 
acht nemen. 

-  De aansluitklemmen van de voedingen 
kunnen telkens 2 aders met een dia-
meter van max. 2,5mm2 opnemen. 
Daardoor is doorbedrading mogelijk.

-  Bij de planning moet u het aantal 
armaturen per installatieautomaat in 
acht nemen. Gegevens daarover treft 
u aan in het productgegevensblad van 
de armatuur.

Elektrische aansluiting van de 
Hi-trac spanningsrail voor DALI 
bedrijf
In dit gedeelte vindt u de basisge-
gevens voor het aansluiten op een 
1-fase net van 240V en een DALI 
lichtregeling.
De aanwijzingen op deze pagina 
gelden ook voor armaturen met 
InTrack adapter met regelmethode 
Multi Dim en de instelling DALI.

-  Leid voor een storingsvrij bedrijf de 
DALI aders alleen in de lineaire struc-
tuur of boomstructuur. Vermijd elek-
trisch gesloten ringen bij DALI aders!

-  De afstand tussen de DALI server en 
de meest afgelegen armatuur mag 
niet groter zijn dan 300m.

220–240V

 max. 16A

Vermogen 3,8KW (max.)

DALI bedrijf

Aansluiting
DA DALI
DA DALI
L3 Belastingcircuit/stuurcircuit 3
N Nulleider
a Randaarde

Ondersteunde regelmethoden
- DALI
-  On-board Dim

Geschikte adapters
-  DALI adapter
-  DALI transadapter
-  InTrack adapter Multi Dim (DALI bedrijf)
- DALI adapter OEM

Knop/ 
schakelaar

Dimmer Sensoren Draadloos Bewegings- 
detector

Armaturen met DALI bedrijfsapparaat

DALI server
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3/5 
(250/440V)

4/5

2 2

Multi Dim (fase dim/Push Dim)

Elektrische aansluiting van de 
Hi-trac spanningsrail voor het 
bedrijf met ERCO Multi Dim
In dit gedeelte vindt u basisinfor-
matie over het aansluiten op een 
1/3-fasen net van 220/440V voor 
het gebruik van ERCO armaturen 
met Multi Dim bedrijfsapparaten.

Universele dimmer
Dimmer in fase-aansnijtechniek
Dimmer in fase-aansnijtechniek

Pulsdrukker

Installatieaanwijzingen
Neem de installatieaanwijzingen voor 
de 1/3-fasen aansluiting in acht.
Armaturen met ERCO Multi Dim 
bedrijfsapparaten vereisen, net zoals 
DALI bedrijfsapparaten, de aansluiting 
van een permanente fase op L3. Op 
L1 en L2 worden knoppen of dimmers 
aangesloten. 

Aanwijzingen voor ERCO InTrack 
adapters
De bedrijfskeuzeschakelaar van een 
InTrack adapter van de regelingsmethode 
Multi Dim maakt 3 bedrijfsmodi mogelijk: 

Stand 1 of 2: fase dim of Push Dim
Stand 3:  DALI (aansluiting zoals reeds 
beschreven)

Bedrijfsmodi 1 en 2 zijn in enkele 
opzichten bijzonder:
-  Multi Dim bedrijfsapparaten herken-

nen automatisch of het om een fase 
dim of om een Push Dim signaal gaat.

Elektrische installatie

-  Op L1 en L2 worden knopkabels of 
gedimde schakelaarkabels aange-
sloten. Daardoor zijn 2 Multi Dim 
stuurcircuits beschikbaar.

-  Neem de dimmervereisten van de 
armatuur in acht. Een ERCO armatuur 
met Multi Dim neemt in het fasen-
dimbedrijf geen noemenswaardige 
basisbelasting op!

Minimaal aantal aders voor de 
installatie
4 of 5 aders naar de spanningsrail 
afhankelijk of 1 of 2 stuurcircuits nodig zijn

ERCO fase dim 
2 aders naar dimmer

Push Dim 
2 aders naar knop

Multi Dim bedrijf

250/440V 50/60Hz

 max. 16A

Aansluiting
L1 Stuurcircuit 1
L2 Stuurcircuit 2
L3 Belastingcircuit
N Nulleider
a Randaarde

Ondersteunde regelmethoden
- Multi Dim
-  Multi Dim + On-board Dim
-  DALI

Geschikte adapters
-  InTrack adapter Multi Dim met instelling 

fase dim of Push Dim bedrijf

Druktoetsen
(Push Dim)

Dimmer

Armaturen met Multi 
Dim bedrijfsapparaat
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Adaptertypen

3-fasen adapter 
3-fasen adapters zorgen voor de elek-
trische en mechanische verbinding 
met de armatuur en maken de keuze 
van de schakel-/belastingcircuits 
mogelijk, waarvan er maximaal 3 
beschikbaar zijn. De fasekeuze is bij de 
gebruikte armatuur mogelijk. 
U kunt de adapters alleen in één rich-
ting in de spanningsrail plaatsen. De 
adapter is geschikt voor montage in 
het ERCO adaptiestuk.

DALI adapter
DALI adapters kunnen in een span-
ningsrail voor DALI installaties worden 
toegepast. Er is één belastingcircuit 
beschikbaar. 
Deze adapters kunt u slechts in één 
richting in de spanningsrail plaatsen. 
De adapter is geschikt voor montage 
in het ERCO DALI adaptiestuk.

ERCO transadapter 
Transadapters van ERCO bevatten het 
bedrijfsapparaat van de armatuur. 
Bij fasendimbare armaturen bevat 
de adapter ook de regelaar voor 
On-board Dim.  In tegenstelling tot 
de 3-fasen-adapter wordt de fase 
gekozen vóór de plaatsing in de span-
ningsrail.  
Er zijn 3 schakelcircuits/belastingcir-
cuits naar keuze.
U kunt de adapters alleen in één 
richting in de spanningsrail plaatsen. 
De adapter is vanwege zijn maat niet 
geschikt voor montage in het ERCO 
adaptiestuk.

DALI transadapter
DALI bevatten het bedrijfsapparaat 
van de armatuur en kunnen in een 
spanningsrail voor DALI installaties 
worden gebruikt. Er is één belasting-
circuit beschikbaar. 
U kunt deze adapter alleen in één 
richting in de spanningsrail plaatsen. 
De adapter is vanwege zijn maat niet 
geschikt voor montage in het ERCO 
DALI adaptiestuk.

InTrack-adapter 
ERCO InTrack adapters bevatten de 
stroomvoorziening van de armatuur 
en verdwijnen volledig in de span-
ningsrail. Deze maken het bedrijf van 
3 stuur-/schakelcircuits mogelijk.
U kunt de armatuur in de gewenste 
richting in de spanningsrail plaatsen.
De adapter is vanwege zijn maat niet 
geschikt voor montage in het ERCO 
adaptiestuk.

InTrack Adapter Multi Dim
ERCO InTrack adapters met Multi 
Dim stellen één belastingcircuit ter 
beschikking dat analoog aan de DALI 
toepassing een permanente fase op L3 
nodig heeft.  
Afhankelijk van de bedrijfsmodus 
maakt deze adapter de besturingstypen 
DALI alsmede Push Dim of fasendimbaar 
met 2 stuurcircuits mogelijk.
U kunt deze adapter in de gewenste 
richting in de spanningsrail plaatsen. 
De adapter is vanwege zijn maat niet 
geschikt voor montage in het ERCO 
adaptiestuk. 

Aan ERCO armaturen gebruikte adapters voor 
ERCO spanningsrails en vleugelrails

Alle adapters van ERCO worden zonder gereedschap in de spanningsrail 
gemonteerd. De benodigde elektrische aansluiting van de spanningsrail 
verschilt, afhankelijk van de regelmethode van de armatuur. 

Elektrische installatie
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OEM 3-fasen-adapter 
De fasekeuze is bij de reeds gebruikte 
armatuur mogelijk. De mechanische 
interface bestaat uit een M16x1 schroef-
draad met een lengte van 15mm. De 
belasting bij plafondmontage ligt bij 5kg. 
Voor de wandmontage neemt u de actuele 
montagehandleiding van adapter en 
geïnstalleerde armatuur in acht. De naar 
buiten geleide kabel beschikt over een 
trekontlasting. Aansluiting met maximaal 
250V/10A.
De adapter is geschikt voor montage in 
het ERCO adaptiestuk.

OEM 3-fasen adaptermodule 
Deze adapter biedt de mogelijkheid 
om een pendelarmatuur ter plaatse 
in een ERCO spanningsrail in het 
1/3-fasen bedrijf te gebruiken. De 
fasekeuze is bij de reeds gebruikte 
armatuur mogelijk. De aansluitkabel 
van de adapter heeft een lengte 
van 1500mm en beschikt over een 
trekontlasting. De mechanische 
belastbaarheid bedraagt max. 3,3kg.  
Aansluiting met maximaal 250V/10A. 
De adapter is geschikt voor montage 
in het ERCO adaptiestuk.

OEM ERCO 3-fasen adapter voor 
pendelarmaturen
Deze adapter biedt de mogelijkheid 
om een pendelarmatuur ter plaatse 
in een ERCO spanningsrail in het 
1/3-fasen bedrijf te gebruiken. De 
fasekeuze is bij de reeds gebruikte 
armatuur mogelijk. De mechanische 
interface bestaat uit een vast gemon-
teerde haak, waarop een pendelar-
matuur kan worden aangesloten. De 
mechanische belastbaarheid bedraagt 
max. 10kg. Aansluiting met maximaal 
250V/10A. De adapter is geschikt voor 
montage in het ERCO adaptiestuk.

OEM-adapter voor ERCO spanningsrails

Spanningsrails van ERCO zijn een marktoverkoepelende, algemene 
standaard. De passende adapters voor spots en pendelarmaturen van 
andere armaturenfabrikanten stelt ERCO als OEM-componenten ter 
beschikking.
U kunt alle op deze pagina gepresenteerde adapters alleen in één 
richting in de spanningsrail plaatsen.

OEM-adaptertypen

OEM DALI adapter
Deze adapter biedt de mogelijkheid om 
de DALI armatuur van een andere fabri-
kant in een ERCO DALI spanningsrail in 
het 1/3-fasen bedrijf te gebruiken. De 
OEM-adapters worden met een veilig-
heidsstroomkring geleverd, die voor-
komt dat het LED DALI bedrijfsapparaat 
van de armatuur door het onopzettelijk 
plaatsen van een 3-fasen spanningsrail 
wordt beschadigd. De belasting bij 
plafondmontage ligt bij 5kg. Voor de 
wandmontage neemt u de actuele 
handleidingen van adapter en arma-
tuur in acht. De naar buiten geleide 
kabel beschikt over een trekontlasting. 
Aansluiting met maximaal 240V/1A. De 
adapter is geschikt voor montage in het 
ERCO DALI adaptiestuk. 

OEM ERCO DALI adapter voor  
pendelarmaturen
Deze adapter biedt de mogelijkheid 
om een pendelarmatuur ter plaatse 
in een ERCO DALI spanningsrail te 
gebruiken. De aansluitkabel beschikt 
over een trekontlasting en heeft een 
lengte van ca. 1500mm. Aansluiting 
met maximaal 250V/1A. 
De adapter is vanwege zijn maat niet 
geschikt voor montage in het ERCO 
DALI adaptiestuk.



23 / 23

E

L
FDFD

FD

FD

FD
L

L

F2 F2

F1

2m
20kg20kg

20kg

20kg

20kg
2m

2m

Σ 16kg Σ 16kg

Σ 36kg
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Planningshulpmiddel ERCO Hi-trac
Statische belasting

Bij de planning van een Hi-trac 
spanningsrailsysteem speelt het 
berekenen van de statische belas-
ting een belangrijke rol. Deze is 
direct van invloed op de bevesti-
gingspunten alsmede op de late-
re uitvoering met armaturen. Om 
herzieningen te vermijden, dient 
u ook rekening te houden met 
mogelijke toekomstige wijzigin-
gen.
           

Berekeningsvoorbeeld
Hieronder ziet u hoe u de belastingta-
bellen kunt toepassen. 

Berekening van het maximale aantal 
armaturen bij de betreffende raillengte

Een aan 3 punten opgehangen Hi-trac 
spanningsrail met een lengte van 4m 
dient van Eclipse maat M te worden 
voorzien. 
Hoeveel armaturen kunnen er maximaal 
aan deze rail worden gemonteerd? U 
kunt als volgt te werk gaan:

1. Gewichten berekenen
Gewicht 1 armatuur 1,2kg 
Gewicht spanningsrail (Fe) 8,8kg

2. Aantal ophangingen en afstanden 
Aantal ophangingen 3 stks.
Afstanden ophangingen (L) 2000mm

3. Maximaal gewicht tussen 2 
ophangingen bij L = 2000mm 
Volgens de belastingtabel (F2):  16,0 kg
Minus spanningsrail   
(Fe: 2000mm)  4,4kg
Voor de armaturen blijft over     11,6kg

4. Maximaal aantal armaturen bere-
kenen
Bij 1,2kg/armatuur 9 armaturen
Voor de volledige rail 18 armaturen

Resultaat:
Hier kunt u dus maximaal 18 arma-
turen monteren. 

ERCO Hi-trac spanningsrails 
L  (mm) 1000 2000 3000 4000
Fe (kg) 2,2 4,4 6,6 8,8
fe (mm) 0,03 0,52 2,65 8,40

FD  = 20 kg
F1 (kg) 38 36 20 7,5
F2 (kg) 18 16 14 7,5

De toelaatbare max. gewichtsbelasting 
van de spanningsrail resulteert uit de 
max. toelaatbare doorbuiging van de 
profielen alsmede de max. toelaatbare 
belasting van de ophangingen. De 
gewichtsverdeling bestaat uit het 
eigen gewicht van het systeem en uit 
gelijkmatig verdeelde aparte gewichten 
(puntbelastingen). U kunt de maximaal 
toegelaten gewichten met de grafiek 
hiernaast en de bijbehorende tabel 
berekenen.

Hier volgen de noodzakelijke parameters 
 
L (mm) Lengte
fe (mm)  Doorbuiging door het 

gewicht van het profiel
FD (kg)  Max. belasting van een 

ophanging
Fe (kg) Gewicht van het profiel
F1 (kg)  Max. toegestane belas-

ting bij een ophanging 
op twee punten en een 
toegestane doorbuiging 
(L/250) van 4mm per 
meter lengte

F2 (kg)  Max. toegestane belas-
ting bij een ophanging op 
meerdere punten en een 
toegestane doorbuiging 
(L/250) van 4mm per 
meter lengte


