
 

Stappenplan: 

Het systeem  

 

Plug & Play  

Voor het aanleggen van in-lite tuinverlichting is geen technische kennis nodig. Het principe is 

eenvoudig, snel te realiseren en gemakkelijk aan te passen. Met het speciale Easy-Lock-systeem 

worden de armaturen letterlijk in een handomdraai op de laagspanningskabel aangesloten. 

Daarna worden deze aangestuurd vanaf één plaats (de transformator) en kunnen desgewenst 

automatisch aan en uitspringen. Armaturen met verschillende lichtbronnen kunnen bovendien 

door elkaar op dezelfde kabel aangesloten worden.  

 

12 volt laagspanning  

Vanuit de transformator, die wordt aangesloten op het 240 volt lichtnet, loopt de 

laagspanningskabel (12 volt). Deze kan willekeurig ergens eindigen en hoeft geen gesloten 

systeem te vormen. De kabels kunnen direct onder de bestrating verwerkt worden of in de 

borders worden bedekt met slechts wat aarde. De laagspanningskabels zijn absoluut veilig,  

zelfs wanneer de kabel beschadigd zou raken. Ze hoeven dus niet, zoals bij kabels van  

240 volt, minstens 60 centimeter onder de grond verwerkt te worden. Een geruststellende 

gedachte, zeker met spelende kinderen of gravende huisdieren in de buurt.  

 

Snel te installeren  

De gemiddelde installatietijd voor het aanleggen van een basissysteem met één of meerdere 

armaturen bedraagt slechts twintig minuten*. Met een lichtplan is het slechts een kwestie van 

kabels uitrollen en de armaturen op de vastgestelde plaatsen aansluiten. Het systeem kan 

eenvoudig modulair uitgebreid worden door het splitsen en aankoppelen van de kabels.  

Handig als u nog niet precies weet wat u wilt, maar wel alvast een begin wilt maken met 

uw buitenverlichting.   * Exclusief constructiewerkzaamheden zoals boren en zagen 

 

Zelf aanleggen of uitbesteden? 

Wanneer u besluit zelf uw verlichting aan te gaan leggen is het belangrijk dat u eerst  

een lichtplan maakt waarna u bepaalt welke systeemdelen u nodig hebt. 

Wilt u uw verlichting door een specialist laten aanleggen?  

 

Garantie 

In-lite besteedt veel aandacht aan de technische uitvoering van alle armaturen. Niet voor niets 

geven wij vijf jaar garantie op onze armaturen * en transformatoren. Mocht er onverhoopt iets 

niet in orde zijn dan kunt u bij de hovenier of dealer waar u het product hebt gekocht, aanspraak 

maken op de garantie. Uw aankoopbon of - factuur is uw garantiebewijs, bewaar deze dus goed! 

Ook als blijkt dat een product niet gerepareerd kan worden, krijgt u binnen de garantietermijn 

altijd een vervangend exemplaar. Zo kunt u onbezorgd genieten van de verlichting in uw tuin.    

* Verwisselbare lichtbronnen uitgesloten 


