
Hoogwaardige verlichting in de industrie
ook met led voor iedere toepassing de juiste oplossing
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Waarom ledverlichting in de industrie?
1. Energie efficiency
Leds verbruiken ongeveer 40 tot 
70% minder energie dan traditionele 
verlichting. Dit leidt dus tot een sub-
stantiële kostenbesparing. Bovendien 
kunnen ledarmaturen het licht hemis-
ferisch (half bolvormig) richten, of in 
specifieke richtingen, in tegenstelling 
tot conventionele lichtbronnen die 
licht bolvormig uitstralen en daarmee 
energie verspillen.

2. Lange levensduur
Kwaliteitsleds hebben een levensduur 
van 100.000 uur op L70, of ten minste 
70% van de initiële lichtopbrengst, 
afhankelijk van de lamp en het arma-
tuur. Ledsystemen zorgen voor lagere 
onderhoudskosten, dankzij de langere 
levensduur hoeven lampen minder 
vaak te worden vervangen.

3. Duurzaamheid
Ledsystemen zijn solide en ook dat 
draagt bij aan het beperken van de 
onderhoudskosten. De ledarmaturen 
zijn breukbestendig en grotendeels 
immuun voor trillingen of andere 
mechanische krachten. Dat maakt ze 
bij uitstek geschikt voor de industriële 
omgeving.

4. Direct aan
Ledsystemen leveren direct 100% 

Meer informatie?
In deze folder vindt u een 

greep uit de armaturen die 
Schuch in haar pakket heeft.

 

In de speciale led hoofd- 
catalogus vindt u het 

volledige productoverzicht.

Deze hoofdcatalogus 
kunt u bij ons aanvragen of  

downloaden via www.hateha.nl

output en hebben ook geen herstart-
vertraging. Voor industriële toepas-
singen is dat cruciaal, bijvoorbeeld na 
spanningsuitval.

5. Vaker schakelen
Ledsystemen zijn ongevoelig voor 
het vaker aan  -en uitgeschakelen. 
Als u een systeem overweegt met 
slimme besturing, bijvoorbeeld aan-
wezigheidsdetectie en benutting van 
daglicht, is ledverlichting de perfecte 
keuze.

6. Besturing
Ledsystemen zijn halfgeleidercom-
ponenten, wat betekent dat ze com-
patibel zijn met geavanceerde bestu-
ringsopties.

7. Geen IR- of UV-emissie
Minder dan 10% van het vermogen 
dat wordt gebruikt door gloeilampen 
wordt feitelijk omgezet in zichtbaar 
licht, het grootste deel van het vermo-
gen wordt omgezet in infrarood (IR) of 
uitgestraalde warmte. Excessieve hitte 
en ultraviolete straling (UV) vormen 
een verbrandingsrisico. Ledsystemen 
stralen vrijwel geen IR of UV uit. Snelle 
ontwikkelingen in ledverlichting, met 
nog meer verbeteringen in de toe-
komst, resulteren in lagere kosten en 
hogere betrouwbaarheid van leds.

Wilt u fiscaal voordeel behalen 
en investeren in energiezuinige 
technieken en duurzame energie?
Dat kan met de regeling Energie-investeringsaftrek.

Bedrijven die voornemens zijn te investeren in energiezuinige technie-
ken of duurzame energie kunnen met de Energie-investeringsaftrek 
(EIA) een significant fiscaal voordeel tot 14% behalen. De Nederlandse overheid wil met 
de subsidieregeling bedrijven stimuleren om duurzaam te ondernemen. De EIA is geen 
cash subsidie, maar een fiscale aftrekpost van 58% van de investeringskosten op de
fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving.

U komt voor de EIA in aanmerking indien u investeert in energiezuinige
verlichting zoals deze is omscheven in de Energielijst. Deze Energielijst vindt u 
op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl.

tot14%
fiscaal voordeel

De laatste ontwikkelingen en technische specificaties vindt u op: 

www.schuch.de



-30°C

- 0°C- 0°C

Ledoplossing

e865...

Ledoplossing

d9000...

Conventioneel armatuur 

e152...

Conventioneel armatuur 

d3000... / d4000...

60%
energie-

besparing

46%
energie-

besparing

142
lm/W

92
lm/W

- zeer hoge lichtopbrengst 
- direct maximale lichtopbrengst 
- lage vervangingskosten
- hoge besparing op onderhoudskosten
- minder onderbreking van het productieproces

- lange levensduur van het armatuur
- direct maximale lichtopbrengst
- bestand tegen extreme (weers)omstandigheden

Toepassingen o.a. : 

● (petro)chemische 

   industrie

● spuitcabines

● boorplatforms

● raffinaderijen 

● mijnbouw

● mineraalwinning

Explosieveilige verlichting voor Zone 1/21

0°C

+60°C

-50°C

- 0°C- 0°C

- veel vervangingskosten i.v.m. ‘korte’ 
  levensduur van de lichtbron

- hoog energieverbruiK
- kwetsbare lichtbronnen
- veel vervangingskosten
- niet snel herstartbaar

+70°C

0°C



- uitermate geschikt voor (hoge) hallen
- hoge besparing op onderhouds- en vervangingskosten
- gelijkmatige lichtverdeling door ‘Multi Layer principe’
- direct maximale lichtopbrengst en herstartbaar

68%
energie-

besparing

135
lm/W

-30°C

- 0°C- 0°C

- veel vervangings- en onderhouds- 
  kosten i.v.m. montage op lastig 
  bereikbare plaatsen

Ledoplossing

nD866...

Ledoplossing

nD8301/nD8302...

Conventioneel armatuur 

nD161/162...

Conventioneel armatuur 

nD3084...

60%
energie-

besparing

152
lm/W

- direct maximale lichtopbrengst
- direct herstartbaar
- homogene lichtverdeling door gesatineerde kap

Toepassingen o.a. : 

● vuurwerkbunkers

● veevoeder- of 

   meelfabrieken

● snoepproducenten

● zagerijen

● verfproductie en 

   -opslag

● (petro)chemische 

   industrie

Explosieveilige verlichting voor Zone 2/22

0°C

+60°C / +65°C

-20°C

- 0°C- 0°C

0°C

+50°C / 55°C

De laatste ontwikkelingen en technische specificaties vindt u op: 

www.schuch.de



- verbeterde chemicaliënbestendigheid 
- zeer slagvast
- gelijkmatige lichtverdeling door ‘Multi Layer principe’- hoge energiekosten

Ledoplossing

161/162...

Ledoplossing

TRIANO 3401/3402...G2 IFS

Conventioneel armatuur 

161/162...

Conventioneel armatuur 

3169 - 3189... IFS

60%
energie-

besparing

145
lm/W

- bewezen robuuste behuizing
- leverbaar in vele verschillende (dimbare) uitvoeringen
- minder voorraad voor meer oplossingen (VARIO-uitvoering)

Toepassingen o.a. : 

● wasstraten

● productieruimtes

● waterzuiveringen

● werkplaatsen

● zuivelfabrieken

● vleesverwerkende 

   industrie

● zetmeel industrie

Waterdichte & levensmiddelenindustrie verlichting

-40°C

- 0°C- 0°C

0°C

+55°C / +65°C

40%
energie-

besparing

150
lm/W

-20°C

- 0°C- 0°C

0°C

+50°C / 55°C



Verlichting voor bijzondere omgevingstemperaturen

Toepassingen o.a. : 

● magazijnen

● opslagbunkers 

   voor afval

● fabricage ruimtes

● koelcellen

● vriesruimtes

● geconditioneerde 

   productieruimtes

59%
energie-

besparing

135
lm/W

- lange levensduur van de lichtbron bij maximale 
  omgevingstemperatuur
- minder onderbreking van het productieproces 
- eenvoudige montage, plug & play aansluiting
- direct maximale lichtopbrengst

- veel vervangings- en onderhouds- 
  kosten i.v.m. montage op lastig 
  bereikbare plaatsen

Ledoplossing

TRIANO XL 3405...
Conventioneel armatuur 

3169 - 3189...

-20°C

- 0°C- 0°C

0°C

+40°C

0°C

+40°C

Ledoplossing

161/162..L..T40
Conventioneel armatuur 

161/162... T..

64%
energie-

besparing

144
lm/W

- direct maximale lichtopbrengst en herstartbaar
- hoge besparing op onderhouds- en vervangings- 
  kosten door langere levensduur van de lichtbron

- speciale lichtbron nodig i.v.m. 
  de lage temperaturen

-40°C

- 0°C- 0°C

De laatste ontwikkelingen en technische specificaties vindt u op: 

www.schuch.de



50%
energie-

besparing

131
lm/W

Straat- en terreinverlichting

Toepassingen o.a. : 

● straatverlichting

● parkeerterreinen

● woongebieden

● terreinverlichting

● sportvelden

● laaddocks

64%
energie-

besparing

133
lm/W

- lange levensduur leds (L80), tot 100.000 uur
- eenvoudige en kostenbesparende montage
- gelijkmatige lichtverdeling door ‘Multi Layer principe’
- temperatuur- en weersbestendige behuizing

- niet direct herstartbaar
- hoge vervangingskosten i.v.m. 
  de lichtbron en bijkomende kosten 
  als bijvoorbeeld hoogwerkers en 
  wegafzettingen

Ledoplossing

48...
Conventioneel armatuur 

43...

Ledoplossing

7700... - 7800...
Conventioneel armatuur 

7574...

- lange levensduur leds (L80), tot 100.000 uur
- minder vervangings- en onderhoudskosten i.v.m. montage op lastig 
  bereikbare plaatsen 
- omgevingsvriendelijk, geen lichtemissie boven het armatuur

- veel vervangings- en onderhouds- 
  kosten i.v.m. montage op lastig 
  bereikbare plaatsen
- hoge energiekosten (tot 2000W)



Referentieproject Euramax in Roermond

Schuch ideale oplossing 
voor ATEX ruimte bij 
Euramax
Al sinds 1969 is Euramax gevestigd in Roermond 
waar zij aluminium kleurcoaten. Euramax heeft het 
mooie streven om de wereld met haar innovatieve 
producten meer kleur te geven. Hun producten wor-
den dan ook met name gebruikt in en op architecto-
nische gebouwen en een groot deel wordt geprodu-
ceerd voor caravan fabrikanten.

Coaterrooms
In de fabriek in Roermond staan drie zogenoemde 
'Coaterrooms' –waar aluminium voorzien wordt van 
een kleurcoating- en een ruimte waar aluminium 
digitaal geprint wordt. Euramax kan aluminium  
voorzien van een kleur, van een streepmotief of een 
complete print. 

Uitgangspunten nieuwe verlichting
In één van de Coaterrooms was de verlichting aan vervanging toe. Er waren verschillende belangrijke uitgangspunten voor de keu-
ze van de armaturen. De ruimte is geclassiceerd als ATEX zone 1, de armaturen moesten een hogere lichtopbrengst realiseren en de 
kwaliteit was van groot belang omdat er maar 2 perioden per jaar zijn om onderhoudswerkzaamheden te plegen. Bovendien moet het 
armatuur gemakkelijk te reinigen zijn, omdat er gewerkt wordt met verf. Voor deze aanvraag heeft Hateha een lichtplan gemaakt met 
Schuch armaturen, wat het startpunt was voor de heer Coulen, projectengineer, voor dit project binnen Euramax. 

Schuch e181 testopstelling
Omdat er weinig ruimte is om de armaturen op te hangen, heeft de heer Coulen het lichtplan aangepast. Vervolgens heeft hij een 
testopstelling gemaakt waarbij er twee armaturen werden vervangen door Schuch armaturen e181 zone 1. Dit armatuur is van plaatstaal 
en voorzien van veiligheidsglas en daardoor gemakkelijk te reinigen. Schuch heeft hiervoor een speciale uitvoering geleverd, zonder 
siliconen. Siliconen in een coatroom zorgen namelijk voor een negatief effect op de laklaag van het aluminium. Dit moet te allen tijde 
voorkomen worden.

Resultaat: meer licht, veiliger en …
Door het uitwisselen van de twee armaturen was de lichtsterkte al verhoogd van 120 naar meer dan 450 Lux. Later werden de reste-
rende 17 Schuch armaturen geplaatst, waardoor de gemiddelde lichtsterkte uiteindelijk werd verhoogd van 156 naar meer dan 742 Lux. 
Meer licht zorgt voor meer veiligheid en betere visuele controle van het gecoate aluminium. Daarbij heeft het een positieve uitwerking 
op het personeel. Er zijn 10 armaturen aan de wanden gemonteerd in een hoek van 45 graden. De resterende armaturen zijn zo laag 
mogelijk in het midden van de ruimte gehangen voor een optimaal resultaat. 

Meer licht en veiligheid gaan hier hand in hand. Goed licht zorgt voor een betere controlemogelijkheid 
van het gecoat aluminium en heeft een positieve uitwerking op de werkomgeving voor het personeel.

De Schuch e181 armaturen zorgen voor een 
hoge lichtopbrengst in de coatroom

Aan de zijkant zijn de armaturen gemonteerd 
in een hoek van 45 graden

De aluminiumrollen die moeten worden voor-
zien van een kleurcoating

Rijndijk 121, 2394 AG Hazerswoude-Rd 
T 071- 341 90 09 
www.hateha.nl 
info@hateha.nl


