
Hoe sluit u de wandplank aan op het stroomnet? 
 
Er zijn verschillende aansluitmogelijkheden voor het aansluiten van de verlichting op 
het lichtnet. 
 
Aansluiting op een schakelaar of dimmer: 
Bent u van plan om de wandplank aan te sluiten op een bestaande schakelaar of 
dimmer* dan hoeft u er alleen voor te zorgen dat er een zwarte en blauwe draad uit 
de muur komt ter hoogte van de plank. Achterin de plank worden er op de door u 
aangeven positie lasklemmen ( zie afbeelding hieronder) geplaatst waarin u de 
bedrading kunt pluggen. Geeft u geen positie aan dan komt de aansluiting 
automatisch in het midden van de plank. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* sluit u de plank aan op een schakelaar let er dan op dat u de verlichting niet kunt 
dimmen. Daarvoor heeft u een dimmer nodig. Wij kunnen ook een wandplank leveren 
met ingebouwde dimmer, zie hiervoor de wandplank met dimbare led verlichting en 
afstandsbediening. 
 
Zoekt u een geschikte inbouwdimmer voor in een wandcontactdoos die functioneert 
met onze ledlampen bestel deze dan direct mee via onderstaande link: 
 
LED Dimmer 0-100 Watt - Wandplanken en plankdragers - schuifdeur-totaal 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.schuifdeur-totaal.nl/webshop/woon-accessoires/wandplanken-en-plankdragers/detail/243/led-dimmer-0-100-watt.html


Wandplank aansluiten op een bestaand stopcontact: 
Heeft u een stopcontact en wilt u de plank middels een stekker aansluiten op een 
stopcontact dan heeft u de keuze uit een plank met schakelaar te nemen of een 
plank met dimmodule en afstandsbediening. 
 
Voor een schakelaar onder de plank zet u de volgende optie op Ja 

 

 

 

 

Nu kunt u de verlichting middels een schakelaar die wij onder de plank maken aan 

en uit zetten. Let op de schakelaar heeft geen dimfunctie hiervoor moet u de eiken 

wandplank met dimbare ledverlichting en afstandsbediening selecteren in ons 

product overzicht. Meer info vind u hieronder. 

De plank wordt zonder stekker geleverd , u kunt zelf eenvoudig een stekker halen bij 

de bouwmarkt en deze achterin de lasklemmen (zie onderstaande afbeelding) 

pluggen. 

 

 

 

 

 

Wandplank met dimbare ledspots en afstandsbediening: 

Heeft u geen schakelaar of dimmer maar wil u wel de lampen kunnen dimmen neem 

dan de wandplank met afstandsbediening. Wij bouwen een dimmodule achterin de 

plank die gekoppeld wordt met de meegeleverde draadloze afstandsbediening. Met 

deze afstandsbediening kunt u de lampen aan of uit zetten en dimmen. De 

afstandsbediening heeft de mogelijkheid deze te koppelen met meerdere dim 

modules waardoor u meerde spots of wandplanken met spotjes tegelijkertijd of 

afzonderlijk van elkaar kunt aanzetten. U kunt dus ook meerder planken bestellen en 

deze met elkaar koppelen.  

 



Wandplank met dimbare ledspots en afstandsbediening en smartphone 

bediening : 

Wilt u de verlichting ook met uw smartphone kunnen bedienen dan kunt u optioneel 

een internet control station erbij bestellen, deze stelt u in staat de klik aan klik uit 

module daarmee te koppel. Zo wordt de bediening extra handig! 

 

 

Verder goed om te weten: 

 

• De achterzijde van de plank wordt hol gevreesd en daarbij is er dus ruimte 

voldoende om de bedrading te verleggen indien dit nodig mocht zijn. 

• Aansluiting kan op iedere gewenste positie 

• Ieder spotje heeft een eigen trafo die we met elkaar door verbinden waardoor 

u deze rechtstreeks op 220v aan kunt sluiten 

 


