
UW VERLICHTING CENTRAAL AANSTUREN; VEEL LAGERE INSTALLATIEKOSTEN

CENTRALE LED -DRIVER

LICHT AANSTUREN

LED’s zijn lichtbronnen met een zeer laag voltage. Om optimaal te branden, hebben ze een constante stroomsterkte nodig. 

LED-lampen zijn gevoelig voor fluctuaties in voltage. Meer voltage betekent meer licht, maar ook een drastische verkorting van 

de levensduur. Een driver zorgt voor een constante stroomsterkte, en vangt fluctuaties in de spanning op. Vaak wordt er per 

lamp een losse driver boven plafonds of in koven weggewerkt. Deze drivers hebben allemaal een 230V kabel nodig en eventueel 

nog een extra kabel voor het dimsignaal. Veel werk, en kosten voor de installatie en het onderhoud. Een centrale LED-driver is 

daarom dé oplossing. Met deze drivers regelt u bovenstaande centraal voor al uw verlichting.

DE VOORDELEN VAN CENTRALE LED-DRIVERS

- Geen losse drivers meer boven het plafond

- Veel lagere installatiekosten

- Overzichtelijke installatie op centrale plek

- Een centrale driver kan wel 2000W LED-verlichting aansturen

- Perfecte stabiele dimming, zonder knipperingen

MINDER AANSCHAF- EN INSTALLATIEKOSTEN

Een centrale LED-driver plaatst u gewoon in de technische ruimte. Er zijn speciale driverracks in 

diverse afmetingen beschikbaar, waarin u een of meerdere centrale drivers op nette en overzich-

telijke wijze monteert. Vanaf een centrale driver hoeft u alleen maar goedkope laagspanningska-

bels naar de LED-armaturen aan te leggen. Een centrale LED-driver kan wel tot 2000W LED-ver-

lichting aansturen. Dit scheelt u enorm in de aanschaf van drivers en in de installatiekosten. En 

omdat er geen drivers meer boven het plafond liggen, is er ook een stuk minder warmteafgifte.

PIXEL LED-DRIVER

Een pixel LED-controller is een krachtige nieuwe pixelcontroller voor het creëren van dynamische 

lichteffecten op TV, film, architectuur en gevels. De pixel LED-controller is de eerste professionele 

controller om volledige dynamische kleurbesturing op maximaal niveau te realiseren. Met een 

enkele controller kunt u maximaal 12.288 pixels in RGB-formaat aansturen. Zo creëert u low cost 

videoschermen met behulp van LED-pixeltape, -strips en -armaturen. Met onze pixel LED-con-

troller houdt u uw installatiekosten zo laag mogelijk én verbetert u uw videosysteemprestaties 

significant.

CONSTANT CURRENT EN CONSTANT VOLTAGE

Een constante stroom LED-driver geeft per uitgang een constant stroomsignaal (milliampère). 

De stroomdrivers zetten de netspanning rechtstreeks om in een constante stroom. Ideaal, want 

u kunt toepassingen ontwerpen waarin vrijwel geen variatie in helderheid van het licht optreedt. 

Deze methode geeft u het hoogste rendement en is het meest kosteneffectief. Een constant 

voltage LED-driver geeft per uitgang een constant spanningssignaal (volt). Als u op voorhand niet 

100% zeker weet hoe de finale installatie uitgevoerd wordt, kiest u meestal voor een constante 

spanningsoplossing. De efficiëntie is met deze drivers weliswaar iets lager, maar ze bieden u wel 

een grotere flexibiliteit. Het aantal uitgangen per driver kan variëren tussen de 1 en 36 stuks.

CENTRALE LED-DRIVERS, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION


