
ENERGIEZUINIGE LED-LAMPEN – GOED VOOR HET MILIEU EN UW PORTEMONNEE 

LED-VERLICHTING

LICHT AANSTUREN

LED-verlichting heeft veel voordelen boven gloei-, halogeen- of spaarlampen. Een LED-lamp gebruikt een fractie van de stroom 

van een gloei- of halogeenlamp. Dat bespaart u dus een hoop geld. LED-lampen hebben bovendien een zeer lange levensduur, 

tot wel 50.000 branduren. Ze zetten stroom zo efficiënt om in licht, dat ze niet heet worden. U kunt dus nooit uw handen bran-

den aan zo’n lamp en ze kunnen ook geen brand veroorzaken. Een LED-lamp brandt onmiddellijk op vol vermogen in tegenstel-

ling tot spaarlampen. En een LED-lamp is niet gevoelig voor trillingen, in tegenstelling tot gloei- en halogeenlampen, die daar 

absoluut niet tegen kunnen. Een LED-lamp is dimbaar en is zeer milieuvriendelijk. De CO2 uitstoot is 85% minder en de lamp 

bevat geen giftige kwikdampen. LED-verlichting is het ideale verlichtingsmiddel voor bedrijven, scholen, instellingen en huizen.

DE VOORDELEN VAN LED-VERLICHTING

- Milieuvriendelijk

- Zeer lange levensduur

- Veilig in gebruik

- Grote kostenbesparingen in stroomverbruik

LED-TROFFERS

Een troffer is een LED-lamp die geschikt is om in een verlaagd plafond in te bouwen. LED-trof-

fers worden voor allerlei toepassingen gebruikt, bijvoorbeeld in kantoren, overheidsgebouwen 

of ziekenhuizen. Na 50.000 branduren geven ze nog steeds 78-85% van hun oorspronkelijke 

lichtsterkte. De retrofit versies zijn binnen 5-7 minuten geïnstalleerd, omdat u ze in bestaande 

behuizingen kunt inbouwen. LED-troffers zijn dimbaar, draadloos te bedienen en geven een hoog 

aantal Lumen per Watt af.

LED-BUIZEN

De bekende TL-buis is er ook in een LED-variant. Onze LED-buizen zijn van het T8-formaat en 

uitgerust met een remote driver. Dat is betrouwbaarder en geeft een langere levensduur dan 

TL-buizen met een interne driver. De lichthoek bereikt maar liefst 270 graden. Ook de LED-bui-

zen zijn draadloos te bedienen en gaan tot wel 50.000 branduren mee. En dankzij de retrofit 

driverkit kunt u ze in bestaande behuizingen inbouwen. Dat scheelt u de nodige investeringen in 

nieuwe apparatuur.

SMART MULTI EN CONNECT SENSOR

Haal het maximale uit uw energiebesparing en verlicht alleen als er iemand aanwezig is. Met de 

smart multi- en connectsensor past de verlichtingssterkte zich aan de hoeveelheid daglicht aan. 

En als er niemand in de ruimte is, gaat de verlichting vanzelf uit. Een handige app geeft u real-time 

inzicht in uw besparingen.

LED-HIGH BAY

Een LED-High Bay lamp is geschikt om aan tot 10 meter hoge plafonds te hangen en levert een 

krachtige lichtopbrengst. Naast een energiebesparing tot wel 80% gaan deze lampen ook erg lang 

mee. U hangt de lamp één keer op en vervolgens hoeft u er zo’n 10 jaar niet naar om te kijken. 

Onze LED-High Bay lampen zijn zeer eenvoudig te installeren, draadloos te bedienen en geven 

een hoog aantal Lumen per Watt af.

LED-VERLICHTING, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION


