
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Hierboven de manier waarop de bedrading aangesloten moet worden, 
bij gebruik van een STEKKER LEDtrafo. 

 
De 12V DC connector van de stekkertrafo gaat aan de linkerzijde in de 

Power connector van de TC420. 
 

Wel moet je er met het aansluiten op de tijd controller rekening mee 
houden dat er op elk kanaal CH1 t/m CH5 max 4A = 48 Watt aan 

verlichting kan worden aangesloten. 
Dus op elk kanaal niet meer dan 8 (max. 9) strips van 25cm aansluiten. 

 

  



Hier een korte beschrijving voor het aansluiten van de bedrading: 

 
De 12V trafo moet worden aangesloten op het 230V stroomnet.  

De 12V DC connector van de stekkertrafo gaat aan de linkerzijde in de Power 
connector van de TC420. 
 

Aan de rechterkant van de TC420 gaat de rode draad naar de LEDs bij 
OUTPUT onder de V+ en de zwarte draad onder de CH1 (of CH2 of CH3, enz) 

Er kunnen per kanaal (CH) 8 (max. 9) profielen van 25cm worden aangesloten. 
Elke 100cm LEDprofiel is 2A. 
 

Met andere woorden: 
Vanaf de TC420 met de rood/zwarte draad (rood onder V+ en zwart onder CH1 

bij OUTPUT) naar de eerst kooi. Hier komt een kroonsteen (nog even zelf voor 
zorgen) aan de draad.  
Aan de ander kant van de kroonsteen komt de draad van een LEDprofiel en de 

draad naar de tweede kooi. 
 

Bij de tweede kooi komt weer een kroonsteen aan de draad.  
Aan de ander kant van deze kroonsteen komt de draad van het LEDprofiel voor 

kooi twee en de draad naar de derde kooi. 
 
Bij de derde kooi komt weer een kroonsteen aan de draad.  

Aan de ander kant van de kroonsteen komt de draad van het LEDprofiel voor 
kooi drie en een draad naar de vierde (volgende) kooi. 

 
Dit herhalen tot en met kooi 8. 
 

Bij meerdere kooien: 
Dan opnieuw vanaf de TC420 beginnen maar dan met CH2 

En ook hier weer 8 kooien op aansluiten  
 
Dan opnieuw vanaf de TC420 beginnen maar dan met CH3 

En ook hier weer 8 kooien op aansluiten. 
 

Herhalen tot alles is aangesloten. 
Al met al kunnen dus maximaal 40 kooien met LEDprofielen van 25cm op de 
TC420 worden aangesloten. 

 
Succes met de installatie van uw kooi verlichting 
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