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Fido Familie
Een nieuwe, unieke familie voor Illuxtron
De vermaarde Belgische ontwerper Serge Cornelissen heeft voor Illuxtron een nieuwe
architecturale familie ontworpen, op basis van de HV-FD technologie. De Fido 98 en 108 zijn
inbouwspots met een dunne rand waardoor er een 'trimless' look ontstaat. Deze modellen zijn
beschikbaar in een breed gamma aan kleurcombinaties. Naast de inbouwspots is er een extra
lage opbouwspot die schroe oos te installeren is. De wandlamp maakt de serie compleet.
Eigenschappen van de Fido range:
- Betrouwbare oplossing zonder voeding
- Vloeiend ikkervrij dimmen tot 0,1%
- Vrijwel geen inschakelstroom
- Warm dimbare versie beschikbaar
Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem voor meer informatie contact met ons op!

Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

COB LED-strips
Unieke LED strips met een ononderbroken lichtlijn
De integratech 544COB (Chip On Board) LED-strips generen een dotsfree lichtlijn, wat hem
geschikt maakt voor het plaatsen in een laag pro el. Daarnaast zijn deze strips buigzamer
door de afwezigheid van contactpennen. Bij deze nieuwe generatie LED-strips worden de
LED's rechtstreeks op de exibele drager verankerd en overgoten met een combinatie van
siliconen lijm en een uorescerend poeder. Wat de LED-strip ook minder gevoelig maakt voor
oxidatie. De IP67 versie wordt, zoals alle waterbestendige Integratech LED-strips, beschermt
door een siliconen mantel.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem voor meer informatie contact met ons op!

Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

Berla: Plafondarmatuur

Op zoek naar mooie verlichting aan uw plafond? Berla heeft het!
Door zijn slanke vormgeving geeft dit armatuur een tijdloze uitstraling. Zo is deze lamp mooi
om te zien en zal hij in veel plaatsen een mooie toevoeging zijn. Met de richtbare spots bepaalt
u zelf naar welke kant het licht zal stralen om het mooiste resultaat te krijgen. De warme
lichtkleur van 2700K is een garantie voor sfeervolle tinten in uw omgeving.
Mogelijkheden
Deze spot is verkrijgbaar in het zwart of wit. In basis hebben de armaturen een zwarte of witte
ring, maar u kunt er ook voor kiezen om hem te voorzien van een gouden, zilveren of koperen
ring. Dit naargelang de inrichting van uw omgeving en uw smaak. Mocht u aan 2 spots teveel
of te weinig hebben, dan is hij ook verkrijgbaar met 1 spot (BC0021) of met 3 spots (BC0023). En
mocht u eraan twijfelen dat u te veel licht heeft, dan zijn ze (door de fase-dimbare driver) te
dimmen naar uw smaak. De gebruikte led-chips hebben een CRI van 95+. Dit wil zeggen dat ze
een zeer goede kleurweergave hebben. Het onderwerp waar deze lamp op schijnt zal, qua kleur,
zeer briljant en mooi van kleur zijn. Lampen met deze CRI waarden worden bijvoorbeeld vaak
gebruikt voor het uitlichten van schilderijen en kunstwerken.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem voor meer informatie contact met ons op!

Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

Internova
Internova armaturen nu ook beschikbaar in CRI >98Ra
Bij een groot gedeelte van het Made-in-Holland assortiment van Internova kan er nu ook
gekozen worden voor een Full-Spectrum module met een CRI van >98Ra. Beschikbaar in max.
3000 lumen en in 3000K en 4000K. Met de komst van deze uitbreiding op het reeds zeer
uitgebreide aanbod zijn de armaturen nu nog breder inzetbaar. Kies bijvoorbeeld voor de
populaire en compacte Diablo of de Cambia railspot met een verstelbare lens (15-60º) en
optioneel on-board dimming.

Een aantal belangrijke eigenschappen van de Full Spectrum module op een rijtje
- Volledig spectrum
- 2SCDM
- Natuurlijke en zeer levendige kleurweergave
- Hoge ef ciëntie (>100Lm?W)
- Hoge ef ciëntie (>100
Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem voor meer informatie contact met ons op!

Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

Sense Basic
SG Lighting introduceert de Sense Basic 300x600
Als uitbreiding op de SG Sense Panelen serie introduceert SG Lighting de Sense Basic 300x600.
Geschikt voor nieuwe installaties maar ook ter vervanging van de 2x 14W T5 en
2x 18W T8 Armaturen. Het paneel is vervaardigt uit een lichtgewicht stalen behuizing met
backlight technologie, dit zorgt voor een lange levensduur (50.000 uur L90 B50) en een lage
verblinding UGR <19.
Standaard heeft het armatuur een lumen output van 200lm. Dankzij de dipswitches op de
meegeleverde driver is het vermogen naar wens aan te passen. Het armatuur is leverbaar in
3000K en 4000K.
Met de optionele SG Nood Unit maakt u van het armatuur eenvoudig een
Noorverlichtingsarmatuur.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem voor meer informatie contact met ons op!

Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

Volica 2.0 LED
Een brede familie van minimalistische armaturen en lineaire systemen
De Volica 2.0 LED is gemaakt voor uitgebreide verlichting van kantoor- en communicatieruimten
op het gebied van commercieel en residentieel onroerend goed. Armaturen uit de Volica 2.0familie zijn verkrijgbaar in 4 lengtes en 3 kleuren.
Speciaal ontworpen optische systemen zorgen voor uitstekende ef ciëntie van licht en het
verminderen van hinderlijk verblindingseffect. Hierdoor is de De Volica 2.0-familie ideaal voor
gebruik in een kantooromgeving, waar naleving van de geldende normen cruciaal zijn. Ook in de
assemblage zijn er nieuwigheden in de Volica 2.0-familie technologie: een plug & play
snelkoppeling of een rol van 20 meter lampenkap, die eenvoudig in de reeds geïnstalleerde lijn
wordt geklikt van ttingen. Dit verbetert niet alleen de esthetische waarde van het systeem, maar
maakt de installatie ook snel en eenvoudiger.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem voor meer informatie contact met ons op!

Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

ES LED
ES LED
De ES LED kan geïnstalleerd worden in een verlaagd systeemplafond met moduulmaat
600mm. Het armatuur heeft een mat wit gepoedercoat stalen behuizing. Hierbij bevindt de
driver zich buiten de behuizing.
Het louver zorgt voor een uitstekende lichtverdeling: lage UGR LED type: SMD. De ES LED
heeft een UGR <16 en is leverbaar in alle lichtkleuren ook in (HCL) Tunable White.

Opties
- Casambi
- Dimbaar 1-10V
- Dimbaar DALI
- GST 18/4
- Inbouwframe
- Noodverlichtingspakket
- Opbouwframe
- Tunable White (HCL)
- Zwart

Vragen of op zoek naar meer informatie over dit product? Neem contact met ons op!

Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

