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Superlight Compact Nano
Meest compacte uitvoering uit de Superlight serie

Toepassingen
Ideaal als accentverlichting van gevels en bij tuin- en landschappen.

Waarom de Superlight Compact Nano 1, 2 of 3?
• Extreem compacte bouwvorm en toch een hoge lichtopbrengst.
• Goed alternatief voor 20W laagspannings halogeenlampen. 
• Uitgebreide keuzemogelijkheden van lichtverdeling, zoals smal- 
   of breedstralend of met verticale of horizontale bandvormige 
   lichtverdeling.
• Vele accessoires leverbaar, zoals uitleggers, mastbevestiging, kleuren 
   filters, blendes en kappen.
• Met ingebouwde driver.

Expolux

Toepassingen
Gelijkmatig aanlichten van o.a. reclameborden en gevels.
Voor een reclamebord van circa 2 bij 2 meter volstaat 1 armatuur.

Waarom de Expolux toepassen?
• De vlakke behuizing heeft zeer geringe afmetingen en hoeft door de 
   asymmetrische lichtverdeling maar minimaal gedraaid te worden. 
   Op deze manier ligt de nadruk op hetgene dat aangelicht wordt 
   – een optimaal resultaat.
• De Expolux heeft een ingebouwde driver en een verwisselbare led- 
   module, wat zorgt voor een hoge verlichtingssterkte met een zeer 
   gering energieverbruik.
• Het armatuur is compleet met uitlegger waarin de kabel is verwerkt.

Uitvoeringen
Expolux

- met 18W led-module,
  in warmwit (3000K) of helderwit (4000K)
- de led module is los leverbaar
- leverbaar in de kleuren wit, zwart of zilvergrijs

Uitvoeringen
Nano 1, 1x 3W leds (60x60x78mm)
Nano 2, 4x 1,5W leds (76x76x83mm)
Nano 3, 9x 2,5W leds (115x115x95mm)

- in warmwit (3000K) of helderwit (4500K)
- de led module is los leverbaar
- op aanvraag ook in dimbare uitvoering leverbaar 
  (Dali of 1-10V)
- leverbaar in de kleuren wit, zwart of zilvergrijs

Prijzen Nano 1 vanaf € 262,-
Prijzen Nano 2 vanaf € 335,-
Prijzen Nano 3 vanaf € 452,-

Prijzen vanaf € 410,-

Uitvoeringen
- met 1x 3W led,
  in warmwit (3000K) of helderwit (4500K)*
- de led module is los leverbaar
- leverbaar als smalstralend of middelbreedstralend
- 0 - 15° zwenkbaar
- Vele accessoires leverbaar, zoals inbouwbehuizingen, 
  kleurfilters, ringlamellen en rillenglas
* ook leverbaar met een halogeenmetaaldamplamp

Prijswijzigingen en fouten voorbehouden, 1 juli 2015

Gemini

Toepassingen
Aanlichtingen en accentueren van gevels

Waarom de Gemini toepassen?
• Wandarmatuur waarbij de verlichting naar boven en/of naar beneden 
   straalt.
• Keuze uit een smal- of breedstralende lichtbundel, welke ook in één 
   armatuur gecombineerd kunnen worden. 
• Door de zeer compacte bouwvorm, voorzien van ingebouwde driver, 
   ligt de nadruk op het aangelichte gebouw en niet op het armatuur.

Uitvoeringen
Gemini 1, 2x 2,5W leds (69x74x110mm)
Gemini 2, 8x 2,5W leds (81x92x164mm)

- in warmwit (3000K) of helderwit (4500K)
- de led module is los leverbaar
- ook in dimbare uitvoering leverbaar (1-10V)
- leverbaar in de kleuren wit, zwart of zilvergrijs

Compact grondinbouwarmatuur

Toepassingen
Accentueren van een gevels, bomen en kunstwerken

Waarom dit grondinbouwarmatuur toepassen?
• Door de extreem smalle lichtbundel en verstelbare optiek kan dit 
   armatuur accenten in de gevel zeer precies aanlichten, met een
   minimaal energieverbruik.
• Geringe inbouwdiepte, welke maximaal 33,6 cm is, vergemakkelijkt 
   de installatie. 
• Het armatuur is voorzien van een ingebouwde driver.
• Toepasbaar als bodeminbouw- of bodemopbouwarmatuur.

Prijzen vanaf € 360,-Prijzen Gemini 1 vanaf € 296,-
Prijzen Gemini 2 vanaf € 394,-
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