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Groot aanpassingsvermogen
– net zoals onze armaturen uit de VARIO range 



VARIO armaturen
Passen zich perfect aan aan iedere situatie

Geen enkel armatuur heeft zoveel voordelen bij elkaar in één type als een VARIO. De tijd is voorbij dat er net zoveel 
verschillende armaturen besteld moeten worden als er toepassingen zijn. De tijd is voorbij dat voor verschillende 
situaties evenzoveel verschillende armaturen op voorraad genomen moeten worden. En ook voorbij is de tijd dat 
armaturen afgedankt moeten worden als de omstandigheden veranderen. 

ALTIJD DE JUISTE ARMATUREN BIJ DE HAND
Geheel naar wens en naar behoefte kan de lichtstroom bijna traploos worden ingesteld. En niet alleen bij de eerste 
installatie. Ook daarna kunnen de armaturen steeds anders worden ingesteld. Dat kan zijn omdat het gebruik van de 
ruimte wijzigt en daarmee de eisen aan de verlichting, dan wel gewoon omdat de verlichting als te donker of te licht 
wordt ervaren.

Dat is maximaal flexibel en energiezuinig!

Instelbare lichtstroom 

• nagenoeg traploos (256 instelmogelijkheden)
• zonder gereedschap
• steeds aanpasbaar

Universeel toe te passen 

• één enkel armatuur i.p.v. vele uitvoeringen
• altijd het juiste armatuur bij de hand

Bijzonder energiezuinig

• verlichting geheel naar behoefte
• maximale energiebesparing
• optimaal voorraadbeheer

Indicatoren voor duurzaamheid en behoud van natuurlijke hulpbronnen

Er is geen alternatief voor kwaliteit. De kwalitatief hoogwaardige armaturen zijn gedurende hun levenscyclus bekeken 
niet alleen hun geld waard, maar dragen ook direct en indirect op verschillende vlakken bij aan vermindering van 
milieubelasting en het sparen van natuurlijke hulpbronnen. 
Dit geldt in het bijzonder voor VARIO armaturen.

ONOVERTROFFEN VOORDELEN

KWALITEIT EN EFFICIËNTIE

Kwaliteitsbewust en georiënteerd op de toekomst – 
SCHUCH armaturen zijn onmiskenbare merkarmaturen „Made in Germany“ 

Ontworpen door onze eigen ingenieurs en technici, vervaardigd met onze eigen tools, en uitvoerig getest in 
laboratoria die door ons zelf geaccrediteerd zijn en bij de assemblage individueel getest, staan onze armaturen 
voor kwaliteit, functionaliteit en energiezuinigheid.
Met deze omvangrijke filosofie beheert Schuch al 125 jaar zelf de kwaliteitsprocessen. 

VARIO 
ARMARTUREN

Van grote 
kwaliteit

 Geen wegwerp armatuur, 
    minder afval

 Lange levensduur, 
   langdurig gebruik

 Geheel volgens  Dark-Sky*,
geen lichtvervuiling

 Verschillende aanpassingen 

  Maximale energiebesparing

Meervoudig te gebruiken i.p.v. weggooien   Minder verschillende armaturen

  Meer energiebesparing 

  Minder CO2 belasting 
bij productie en gedurende gebruik

DUURZAAM
MILIEUVRIENDELIJK

ZUINIG OP HULPBRONNEN

Heel 
efficiënt

Zeer
 energiezuinig

instelmoge-
lijkheden

In te stellen zonder 
gereedschap 

5 jaar garantie op 
het hele systeem 

5

QUALITY
MADE IN
GERMANY

256 

*De International Dark-Sky Association (IDA) streeft naar het handhaven van de nachtelijke duisternis. Zij stelt hoge eisen aan de aard van de buitenverlichting en verklaart gebieden tot "Licht beschermde 
gebieden". De IDA fungeert als een overkoepelende organisatie voor nationale sectoren zoals de vakgroep Dark Sky (Vereniging van Sterrenvrienden).



161 ... VARIO
Het robuuste armatuur voor de ruwe industrie 

Een beter armatuur voor vochtige ruimtes en ruwe omstandigheden zult u niet vinden. Bijzonder robuust door de extreem 
sterke behuizing en kap. Speciale uitvoeringen voor bijzondere toepassingen laten nagenoeg niets te wensen over.

Productvoordelen:
• hoge levensduur L80 > 50.000 uur bij max. toelaatbare omgevingstemperatuur
• uitstekende bescherming tegen verblinding 
• geen wegwerparmaturen, componenten uitwisselbaar
• gericht op de toekomst door Zhaga conforme ledmodule 

FILOS VARIO
Het voordelige armatuur voor alle buitentoepassingen

Met glasvezelversterkte polyester behuizing of met aluminium drukgegoten behuizing, de FILOS VARIO slaat altijd een 
goed figuur. Hij munt uit op het gebied van montagevriendelijkheid. Het mastbevestigingsysteem voor opzet- en 
aanschuifmontage, dat zonder gereedschap omgeklapt kan worden, de sandwichbouwwijze van bodemplaat en 
afdekking en het openen van het armatuur zonder gereedschap en uitnemen van de compacte unit van bodemplaat 
en afdekking scoren op alle punten.  

Productvoordelen:
• lange levensduur L80/90 > 100.000 uur
• zeer stootspanningsvast 10 kV 
• geïntegreerd ontluchtingsysteem voor het "ademen" van het armatuur  
• universele mastbevestiging zonder gereedschap om te klappen naar mast-aanschuif 
 ø 42/60 mm of mastopzet ø 60/76 mm
• toekomstzeker door Zhaga conforme ledmodules 

LED IP66 EEK
A++

Meer informatie en technische 
gegevens vindt u op het productblad LED IP65 EEK

A++

De gegevens van de LM en AUS uitvoeringen komen overeen met de 161 12L VARIO.

Meer informatie en technische 
gegevens vindt u op het productblad 

161 … VARIO AUS voor onbeschermd buitengebied:
• langdurig weers- en UV bestendig 
• beschermd tegen condensvorming door 
 gereguleerde drukvereffening

161 … VARIO LM voor levensmiddelenindustrie:
• heldere, splintervrije, IFS conforme speciale kap
• bestand tegen vet, reinigings- en desinfectiemiddelen
  en oplosmiddel
• zonder beperkingen te gebruiken door bedrijven 
 die aan het HACCP concept moeten voldoen 

       Armaturenlichtstroom(lm)   Rendement (lm/W)     Vervangt ca.

42 L25 VARIO M   950 – 2.700    135 – 150   HME 50-80 W/ HST 35-50 W 

42 L50 VARIO M   2.800 – 5.400     155 – 165    HME 80-2x125 W / HST 50-70 W 

      Armaturenlichtstroom(lm)   Rendement (lm/W)     Vervangt ca.

161 12L VARIO     2.400 – 5.900    150 – 165   1x36 W-2x58 W

Andere series voor buitenverlichting, waaronder ook decoratieve paddenstoelarmaturen, zijn als VARIO uitvoering 
verkrijgbaar.  

http://www.schuch.de/sites/default/files/downloads/PRODUKTE/FR/SCHUCH_161_LED-VARIO_de+en.pdf
http://www.schuch.de/sites/default/files/downloads/PRODUKTE/AU/schuch_42_filos_vario_M_AL_de+en.pdf


48 … VARIO
Perfect voor fabriekterrein en 
gemeentelijke fabrieksterrein 

Wie dit armatuur voor het eerst gebruikt is enthousiast over zijn unieke montagevriendelijke constructie. Geen om- 
slachtig gedoe met kleine aansluitruimtes,  niet boven de macht werken en het is niet nodig om extra mastflenzen of 
adapters te gebruiken. De scheiding van boven- en onderdeel, het universele mastbevestigingsysteem en het feit dat 
het armatuur zonder gereedschap kan neigen laten de montage bijzonder eenvoudig en snel verlopen. Door het 
eenvoudig uitwisselen van het bovendeel, waarop alle elektrische componenten en de ledmodule vastgezet zijn, 
kunnen ook bij reparaties de verkeershinder en het blokkeren van straten tot een minimum beperkt worden. 

Productvoordelen:
• lange levensduur L90 > 100.000 uur
• zeer stootspanningsvast 10 kV 
• universele mastbevestiging, zonder gereedschap om te klappen naar mast
 aanschuif van ø 42/60 mm of mastopzet van ø 60/76 mm
• milieuvriendelijk, er wordt voldaan aan de Dark Sky vereisten
• toekomstzeker door Zhaga conforme ledmodules  

FOCO VARIO
Het multitalent voor buitentoepassing  
– klein maar krachtig!  

Klein en elegant oogt de FOCO met het extreem vlakke design en de onopvallende koelribbenstructuur. Ook met de 
technische uitrusting en de bijzonder goede kwaliteit overtuigt het armatuur - of het nu wordt gebruikt als vlakstraler 
of als schijnwerper. De directe bevestiging van de ledmodules aan de robuuste drukgegoten aluminium behuizing leidt 
tot een uitstekend warmtemanagement en levert zo een doorslaggevende bijdrage aan de extreem lange levensduur.

Productvoordelen:
• lange levensduur L90 > 100.000 uur
• zeer stootspanningsvast 10 kV 
• snel elektrisch aansluiten doordat de aansluitruimte van buitenaf toegankelijk is  
• milieuvriendelijk, er wordt voldaan aan de Dark Sky vereisten
• toekomstzeker door Zhaga conforme ledmodule  

Meer informatie en technische 
gegevens vindt u op het productblad 

      Armaturenlichtstroom(lm)   Rendement (lm/W)     Vervangt ca.

7600 L50 VARIO     2.500 – 4.600    130 – 150   HME 80-2x125 W / HST 50-70 W 

7600 L100 VARIO   5.100 – 9.300    130 – 150    HME 2x125-1x250 W / HST 100-HSE 150 W 

Meer informatie en technische 
gegevens vindt u op het productblad 

      Armaturenlichtstroom(lm)   Rendement (lm/W)     Vervangt ca.

48 L50 VARIO       2.500 – 4.600    130 – 150    HME 80-2x125 W / HST 50-70 W

48 L100 VARIO     5.000 – 9.200    130 – 150    HME 2x125-1x250 W / HST 100-HSE 150 W

Foto: Andrea Badrutt

LED IP66 EEK
A++

Andere series voor buitenverlichting, waaronder ook decoratieve paddenstoelarmaturen, zijn als VARIO uitvoering 
verkrijgbaar.  

LED IP66 EEK
A++

http://www.schuch.de/sites/default/files/downloads/PRODUKTE/AU/schuch_48_VARIO_de+en.pdf
http://www.schuch.de/sites/default/files/downloads/PRODUKTE/AU/SCHUCH_7600_FOCO_de+en.pdf
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PREMIUM  
Kwaliteit

Adolf Schuch GmbH • Mainzer Str. 172 • 67547 Worms • Germany • www.schuch.de

Vertegenwoordiging voor Nederland:

Hateha Elektrotechnische Handelsonderneming BV • Hazerswoude-Rd • 071-3419009 • info@hateha.nl • www.hateha.nl

...met passie voor goed l icht!

https://www.schuch.de

