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Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR SET

PLUG & PLAY-NISSENSETS RGB+W
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   Nieuw – nu inclusief 

Bluetooth-/radiogestuurde 

receiver en afstandsbediening 

IN DE SET INBEGREPEN:

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT-BR zijn voorgevormde inbouwelementen van KERDI-BOARD met LIPROTEC-LED-techniek RGB+W in Plug 
& Play-uitvoering en met Bluetooth-/radiogestuurde receiver. De verschillende lichtkleuren kunnen naar keuze via de meegeleverde radio-
gestuurde afstandsbediening of via Bluetooth-compatibele smartphones of tablets worden geselecteerd. Deze dienen voor de constructie 
van verlichte nissen en opbergruimtes voor allerlei soorten wanden. In combinatie met het Schlüter-KERDI-afdichtingssysteem kunnen 
deze nissen als contactafdichting worden uitgevoerd. 
De nissen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen. De rechthoekige nissen zijn naar keuze verkrijgbaar met verlichting aan de lange 
of de smalle zijde. De LED-module RGB+W kan naar keuze aan de voorkant, in het midden of tegen de betegelde achterwand worden 
gepositioneerd. Bij de levering horen alle voor de inbouw benodigde componenten, zoals de kabelverbinding, de receiver en de voeding 
evenals de afdichtingsmanchet. Voor een optimaal bedieningscomfort raden wij aan ter plaatse een lichtschakelaar van de klant te instal-
leren. Een uitvoerige beschrijving van de Bluetooth-sturing voor de RGB+W verlichting vindt u op pagina 16 van onze beeldprijslijst LT 20.
(Productdatablad 12.2)
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Prijzen zijn excl. BTW   Nieuwe producten

NLT 9 BR (RGB+W)
Afmetingen LED (B x H) 17 x 14,5 mm

Aantal LED’s (St./m) 112

Kleurtemperatuur (kelvin) RGB+W (2700 K)

CRI 90

Inbegrepen voeding 230 V, 15 W

Inbegrepen kabel 3 m

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE INBEGREPEN LED-MODULE

VOORGEVORMDE NISSEN MET PLUG & PLAY LED-VERLICHTING

Opmerking: De afmetingen verwijzen naar de binnenmaten. De eerste lengtegegevens staan voor de verlichte lengte.

 

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE INBEGREPEN BLUETOOTH-STURING

Toelichting bij de symbolen vindt u in de LIPROTEC prijslijst 2020 op pagina 92/93.
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LT PEBR 4
Max. reikwijdte 10 m

Ingangsspanning 24 V, DC

Max. totale belasting in 
LIPROTEC-systeem 90 W

Max. lengte LED-strips 6 m

Beschermingsgraad IP63

Omgevingstemperatuur -20 °C tot +50 °C

B x H x T (mm) Lichttype  Art.-No. € / Set PL (Set)

 A 305 x 305 x 89 RGB+wit KB 12 NL TP1 AE 9 BR 445,00 20

 B 305 x 508 x 89 RGB+wit KB 12 NL TP2 AE 9 BR 475,00 20

 C 305 x 711 x 89 RGB+wit KB 12 NL TP3 AE 9 BR 515,00 20

 D 508 x 305 x 89 RGB+wit KB 12 NL TP4 AE 9 BR 485,00 20

 E 711 x 305 x 89 RGB+wit KB 12 NL TP5 AE 9 BR 550,00 20

   Gedetailleerde technische informatie over 

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT vindt u in onze 

LIPROTEC prijslijst op pagina 74/75. 
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 Prijzen zijn excl. BTW  Nieuwe producten    

Plug & Play-toebehoren
Door het Plug & Play-systeem wordt het samenbrengen van de afzonderlijke componenten aanzienlijk vereenvoudigd. De schematische 
weergaven tonen een keuze aan combinatiemogelijkheden met witte LED-modules. Configureer uw individuele lichtoplossing. De desbe-
treffende systeembegrenzingen moeten in acht worden genomen.
 
LED-MODULE WW / NW

50 cm ... 250 cm

WW/NW

3/5 m

24 V
30 W ... 100 W

50 cm ... 250 cm

max. 18 m

24 V
30 W ... 100 W

3/5 m 2/4

WW/NW

STURING

 Schlüter-LIPROTEC-PEBR 1 is een Bluetooth-/radiogestuurde receiver voor de regeling van witte LED-modules tot 18 m, via de meegele-
verde radiogestuurde afstandsbediening of via Bluetooth-compatibele smartphones of tablets. De bediening van de receiver via Bluetooth 
gebeurt met de app Schlüter-LED-Color-Control, die zowel verkrijgbaar is voor Android- alsook voor iOS-apparaten en gratis kan worden 
gedownload. Verschillende, gedimde lichtsterktes kunnen via de app-software als favorieten worden opgeslagen en via een mobiel apparaat 
en de meegeleverde afstandsbediening worden geregeld. Er kunnen tot twee eindapparaten gelijktijdig aan de receiver worden gekoppeld. 
Dankzij de compacte afmetingen van de receiver is een plaatsbesparende inbouw mogelijk.
Voor een optimaal bedieningscomfort raden wij aan ter plaatse een lichtschakelaar van de klant te installeren.
 

  www.schlueter-systems.com/app/    

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE BLUETOOTH-STURING

Schlüter®-LIPROTEC-PEBR 1 

Plug & Play Bluetooth-receiver  
incl. afstandsbediening

 Art.-No. € / St. P (St.)

 LT PEBR 1 172,50 10

LT PEBR 1
Max. reikwijdte 10 m

Ingangsspanning 24 V, DC

Max. totale belasting in 
LIPROTEC-systeem 90 W

Max. lengte LED-strips 18 m

Beschermingsgraad IP63

Omgevingstemperatuur -20 °C tot +50 °C
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Prijzen zijn excl. BTW        Nieuwe producten

KABEL

 Schlüter-LIPROTEC-PZK is een Plug & Play-kabel in verschillende lengtes voor de verbinding tussen de voeding of de Bluetooth-receiver 
en de Plug & Play-LED-module.
 

Opmerking: De max. totale kabellengtes mogen niet langer zijn dan 10 m.

 

ADAPTER

 Schlüter-LIPROTEC-PZA is een adapterkabel voor de verbinding van Schlüter-LIPROTEC-EASY Plug & Play-componenten en Schlüter-
LIPROTEC-PRO componenten. De adapter kan ook worden gebruikt om LED-modules in een standaard elektrische installatie te integreren. 
Deze aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door een erkende elektricien. De op pagina 6 schematisch aangegeven aansluitmogelijk-
heden moeten in acht worden genomen.
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Schlüter®-LIPROTEC-PZK 

Plug & Play-kabel

L (cm)  Art.-No. € / St. P (St.)

 80 LT PZK / 80 16,50 10

 150 LT PZK / 150 17,85 10

 300 LT PZK 3M 21,00 10

 500 LT PZK 5M 25,00 10

Schlüter®-LIPROTEC-PZA 

Plug & Play-adapterkabel

L (cm)  Art.-No. € / St. P (St.)

 100 LT PZA / 100 16,60 10
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LED-MODULE WW / NW

Aansluitschema van combinatie LIPROTEC-EASY en -PRO

Opmerking: 
Max. lengte van de aan elkaar gekoppelde LED-modules in het LIPROTEC-EASY-systeem bij gebruik van de Plug & Play-adapter: 18 m per kabelbundel (A, B of C) 
afhankelijk van de gebruikte voeding. 

1 m = 5 W
< 10 m

A

B

C

≤ 6 x

Opmerking: 
Max. lengte van de aan elkaar gekoppelde LED-modules in het LIPROTEC-EASY-systeem bij gebruik van de Plug & Play-adapter: 6 m per kabelbundel (A, B of C) 
afhankelijk van de gebruikte voeding. 

1 m = 15 W

< 10 m

≤ 6 x

A

B

C

LED-MODULE RGB+W

Opmerking: 
Het combineren van voedingen is niet toegestaan. 

... ...

max. 1 x

Legenda
Verpakkingseenheden

P = Pakketverpakking

KV = Kistverpakking / doosverpakking

PL = Europallet

St. = Stuks

Maatvoering

H = Hoogte

L = Lengte

B = Breedte

T = Diepte
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Kapitelname

Leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Algemene bepalingen

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de besteller de 

onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden. Wanneer ze 

geen schriftelĳ ke wĳ ziging ondergaan, blĳ ven die de hele zaken-

relatie lang van kracht. We wĳ zen eventuele aankoopvoorwaarden 

van de klant af wanneer die afwĳ ken van onze voorwaarden. Enkel 

wanneer wĳ  afwĳ kende individuele voorwaarden van de koper 

schriftelĳ k aanvaarden, zĳ n ze voor ons bindend.

2. Offerten en prijzen

Wanneer niet uitdrukkelĳ k anders is overeengekomen, zĳ n de offer-

ten vrĳ blĳ vend en niet bindend. Voor alle leveringen geldt als ver-

koopprĳ s de prĳ s die op de dag van de levering van kracht is. In 

alle gevallen geldt enkel de meest recente prĳ slĳ st. Wanneer niet 

uitdrukkelĳ k anders  is vermeld, gelden alle prĳ zen zonder BTW.

3. Levering, in ontvangstname, plaats van handeling

Alle bestellingen worden verstuurd op kosten en risico van de 

besteller vanaf de fabriek of ons magazĳ n, ook bĳ  een vrachtvrĳ e 

levering. We kunnen niet aansprakelĳ k worden gesteld voor schade 

die tĳ dens het transport of op de plaats van bestemming  ontstaat. 

De besteller dient voor de overname van de goederen de eventuele 

schade of het verlies aan de transporteur te melden en dit aan te 

geven om aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding. De 

leveringsmogelĳ kheid is voor alle bestellingen voorbehouden. Een 

te late levering geeft de besteller het recht af te zien van de bestel-

ling, maar geeft hem geen recht op schadevergoeding. We stellen 

ons niet borg voor een tĳ dige levering.

4. Waarborg

Klachten moeten onmiddellĳ k na ontvangst van de goederen en in 

elk geval vóór de verwerking ervan worden ingediend. Ruil van of 

korting op de goederen kan weliswaar worden bedongen, maar 

andere aanspraken wegens een gebrekkige levering worden niet 

aanvaard. De plaats van handeling is ook bĳ  een franco levering 

de laadplaats in Iserlohn. Bĳ  verkoop volgens monster wordt enkel 

gegarandeerd dat de goederen overeenstemmen met de ken-

merken van dat monster. Voor de verwerking van onze producten 

verwĳ zen wĳ  naar onze op dat ogenblik meest recente brochures 

en technische databladen. Dit kader overstĳ gende toezeggingen 

in verband met een of andere toepassing worden enkel gedaan 

als die afzonderlĳ k en schriftelĳ k worden bevestigd. Advies en 

gebruiksaanwĳ zingen worden op basis van ervaringen en proe-

ven naar eer en geweten meegedeeld en verbinden ons tot niets, 

behalve indien de tekortkomingen aan het geleverde product van 

die aard zĳ n dat de koper volgens de wet aanspraak mag maken 

op garantie of schadevergoeding. De gebruiker van het product 

moet bĳ  elke inbouwsituatie en voor de verwerking ervan nagaan 

of het vrĳ  is van gebreken en of het zich leent voor het voorziene 

doel. Voor de verwerking van dergelĳ ke producten, die bĳ voor-

beeld wegens hun innovatief karakter niet voldoen aan de erkende 

regels van de techniek, dient de klant (verwerker) daarvoor met de 

bouwheer de nodige afspraken te maken.

5. Betaling

De factuur moet op de vervaldag in euro worden betaald. Beta-

lingskorting en overige kortingen worden alleen dan toegestaan 

als daarvoor speciale afspraken werden gemaakt. Een betalings-

korting op nieuwe facturen is uitgesloten wanneer oudere, reeds 

vervallen facturen nog niet zĳ n betaald. Bĳ  niet-contractuele beta-

ling behouden wĳ  ons het recht voor, zonder aanmaning, vanaf de 

vervaldag intresten ter hoogte van 5% boven de basis rentevoet 

(§247, alinea 1 BGB) p.a. aan te rekenen. Ter betaling aanvaarde 

promesses, wissels of cheques gelden pas na hun inning als 

betaling. De niet-naleving van de betalingsvoorwaarden of andere 

ons na afsluiting ter ore gekomen omstandigheden die de solva-

biliteit van de koper nadelig beïnvloeden, kunnen al onze vorde-

ringen onmiddellĳ k opeisbaar maken en geven ons het recht het 

leveringscontract op te zeggen. Leveringen aan ons onbekende 

klanten, kleine bestellingen, of om redenen die wĳ  om de een of 

andere reden noodzakelĳ k achten, kunnen door ons onder rem-

bours worden verzonden of mogen enkel worden afgehaald mits 

contante betaling.

6. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blĳ ven onze eigendom tot al onze vorderingen uit de 

zakenrelatie tegenover de koper zĳ n ingelost. De koper verbindt 

zich ertoe de eventuele aanspraken van derden op de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde goederen onmiddellĳ k aan ons 

mee te delen. Als de koper de geleverde goederen of de ermee 

vervaardigde componenten voortverkoopt, zodat ze wezenlĳ k deel 

gaan uitmaken van de eigendom van de derde, gaan de voor de 

verkoper uit de verkoop of de inbouw ontstane aanspraken en 

nevenrechten tegenover zĳ n afnemer of derde op ons over. Hier-

voor is geen speciale akte van overdracht nodig. Rechten uit het 

eigendomsvoorbehoud gelden tot en met de volledige vrĳ stelling 

van eventuele verbintenissen die de verkoper/leverancier heeft 

aangegaan in het belang van de koper/afnemer.

7. Afwijkingen

Om geldig te zĳ n, moeten afwĳ kingen op de bovenstaande voor-

waarden schriftelĳ k worden overeengekomen. Mondelinge of 

telefonische overeenkomsten zĳ n enkel bindend als ze schrifte-

lĳ k worden bevestigd. Tegenstrĳ dige voorwaarden van de koper 

worden niet aanvaard. Als individuele clausules van deze verkoop- 

en leveringsvoorwaarden strĳ dig zouden zĳ n met dwingend recht, 

wordt de rechtsgeldigheid van de andere clausules hierdoor niet 

beïnvloed.

8. Bevoegde rechtbank en afsluitende opmerking

Wanneer de koper een in het handelsregister ingeschreven hande-

laar is, of de andere voorwaarden van § 38 ZPO van toepassing 

zĳ n, is de bevoegde rechtbank die van Iserlohn of Hagen, ook voor 

rechtszaken in verband met wissels of cheques. Voor alle geschil-

len in het kader van het contract is enkel het recht van de Bondsre-

publiek Duitsland, zoals dat voor de handel tussen bewoners van 

het land in het binnenland geldt, doorslaggevend. De nietigheid 

van individuele clausules van deze verkoop- en leveringsvoorwaar-

den heeft geen gevolgen voor de andere clausules.

7 



Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk
Tel.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81 · benelux@schlueter.de · www.schlueter-systems.nl

www.liprotec.com www.schlueter-systems.com/app/

A
rt

.n
r. 

55
5 

35
6/

20
 -

 U
itg

av
e 

02
/2

0

De algemene bedrijfsvoorwaarden van Schlüter-Systems KG zijn van toepassing.
Vergissingen, wijzigingen, drukfouten en veranderingen ten gevolge van productinnovatie of die wegens 

leveringsomstandigheden noodzakelijk zijn, voorbehouden. Kleurafwijkingen bij afbeeldingen in deze prijslijst  
kunnen door druktechnische redenen mogelijk zijn.

Gedetailleerde technische informatie over de verwerking van Schlüter-LIPROTEC vindt u  
in de technische handleiding resp. in de meegeleverde gebruikshandleiding.

Bovendien vindt u de actuele garantievoorwaarden van ons Schlüter-LIPROTEC-systeem  
op het internet onder www.liprotec.nl.

Informatief.
Voor iedereen die graag meer wil weten!

Zijn wij erin geslaagd u enthousiast te maken over de LichtProfielTechniek 
van Schlüter-Systems? Dan wilt u vast en zeker graag meer te weten komen. 
Daarvoor surft u het beste naar onze website. Op www.liprotec.nl vindt u in 
enkele klikken extra informatie.


