ENERGIEZUINIGE VERLICHTING | HOGE LICHTOPBRENGST

DUURZAAM
VERLICHTEN

LED LIJNVERLICHTING

DUURZAME LEDVERLICHTING
VOOR BEDRIJVEN
Ledverlichting kent een rijke geschiedenis, maar is pas de afgelopen jaren echt in
opkomst. Dit komt doordat steeds meer bedrijven betere verlichting willen tegen
lagere kosten, waarbij het voor sommige bedrijven zelfs verplicht is om over te
stappen naar een duurzame oplossing zoals ledverlichting.

In 1907 ontdekte de Britse radiopionier Henry Joseph Round

op energiebesparing en een duurzame toekomst, besloot het

dat het contactpunt van een kristaldetector licht kan geven,

Ministerie van Economische Zaken in 2019 dat TL-verlichting

waarna in 1927 de Russische wetenschapper Oleg Losev een

aan strengere efficiëntie-eisen moet voldoen. Daarnaast zijn

patent aanvroeg op diodes die licht uitstralen. Dit vormt de

bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen vanaf 1 juli

basis van wat wij nu kennen als led (light-emitting diode).

verplicht om uitsluitend ledverlichting te gebruiken. Dit zijn
alle bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit

Een jaar voor deze ontdekking werd in 1926 de TL-lamp

verbruiken en/of tenminste 25.000 m3 gas verbruiken. Als

uitgevonden en in 1935 door General Electric op de markt

gevolg van deze beslissingen is vanaf 1 september 2021 de

gebracht. Waar de TL-lamp daarna een vlucht nam, zou het

productie van TL-verlichting stopgezet en geldt er sindsdien

nog tot 1962 duren voordat de led werd uitgevonden. In eerste

ook een verbod op de verkoop van TL-buizen. Steeds meer

instantie werd deze gebruikt als indicatorlampje en voor

bedrijven kijken daarom naar de opties om de huidige TL-buizen

signaaloverdracht. Nadat in 1993 Shuji Nakamura de blauwe

te vervangen door ledverlichting.

led uitvond, kwam er een volledig kleurenpallet beschikbaar en
begonnen led’s de traditionele verlichting te vervangen.

Van TL-verlichting naar led (lijn) verlichting
Jarenlang was TL-verlichting dé oplossing om ruimtes adequaat

Een ander punt is dat de energieprijzen de afgelopen jaren
flink zijn opgelopen en daar voorlopig nog geen einde aan lijkt
te komen, waardoor het voor bedrijven eerder loont om te
investeren in duurzame ledverlichting.

te verlichten. Wereldwijd is momenteel 70% van de verlichting
TL (lijn)verlichting. Één van de problemen waar bedrijven

Ledverlichting biedt de ideale oplossing voor bedrijven die

echter mee kampen is dat de luxwaarde van TL-verlichting ver

optimaal hun omgeving willen verlichten en op een duurzame

beneden het gewenste ARBO-niveau ligt. Dit terwijl optimale

manier effectief hun kosten willen verlagen. In deze brochure

verlichting in een werkruimte van cruciaal belang is voor de

lichten wij de verschillende mogelijkheden toe om uw bestaande

prestaties van uw organisatie en personeel.

TL(lijn)verlichting te vervangen door een efficiënte led-oplossing.

Daarnaast wordt door het verbod op TL-verlichting de noodzaak
om deze verlichting te vervangen urgenter. Vanwege de focus
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01
VERVANGINGSMOGELIJKHEDEN
TL-BUIZEN
Conventionele en hoogfrequente TL-buizen zijn te vervangen

heeft een langere levensduur en de kwaliteit van de led

door onderstaande led-verlichtingsoplossingen:

als de elektronica/drivers drivers als elektronica is verbeterd.

• Led TL-buis in bestaande armatuur (T5/T8)

Daarnaast zijn door de toenemende vraag naar duurzame

•	Vervanging van bestaande opbouw armaturen door

ledverlichting de prijzen met ruim de helft gehalveerd,

led Tri proof (waterdichte) opbouw modules
• Led retromodules voor in bestaande spanningsrails
•	Led modulaire lijnverlichting (een compleet nieuwe
oplossing/lichtlijn)

waardoor de terugverdientijd (ROI) tot één a twee jaar
wordt teruggebracht.

Rustigere werkomgeving
Een van de belangrijkste voordelen van led lijnverlichting is dat

Al deze led TL-vervangers bieden een aantal belangrijke

het beschikt over een hogere frequentie en daardoor constant

voordelen ten opzichte van de traditionele TL-verlichting:

licht geeft. Op deze manier zijn er geen flikkeringen en wordt
een aangename en rustgevende werkomgeving gecreëerd.

• Hogere lichtefficiëntie
• Rustigere werkomgeving (vrij van flikkeringen)

Lager energieverbruik

• Beter verplichte werkplek (betere kleurechtheid)

Oude TL-buizen zetten meer dan 80% van hun energie om in

• Lager energieverbruik (40-70% minder)

warmte en de resterende 20% in licht. Led lijnverlichting zet juist

• Minder warmteontwikkeling

80% van hun energie om in licht en 20% in warmte, waardoor

• Hygiënischer (geen spiegelkappen die stof aantrekken)

deze techniek vele malen efficiënter is.

• Lager uitvalpercentage en minder onderhoud
• Langere levensduur

Hogere lichtefficiëntie
Een traditionele TL-buis heeft een lichtbundel van 360
graden, waardoor deze een spiegelkap nodig heeft om

4

Dankzij het hogere aantal lumen per watt levert de nieuwste
generatie led lijnverlichting ten opzichte van TL-verlichting
dezelfde lichtopbrengst voor de helft van het vermogen en
kan dit verschil oplopen tot maar liefst 60%.

het licht indirect naar beneden te laten schijnen. Dit zorgt

Hygiënischer

ervoor dat de lichtopbrengst vaak maximaal 60-80 lumen

In tegenstelling tot TL-verlichting is er voor led lijnverlichting

per watt is, terwijl de nieuwste led TL-buizen en led modules

normaliter geen spiegelkap nodig om het licht de juiste kant

tot zelfs 200 lumen per watt realiseren. Met een led TL-

op te laten schijnen. Door gebruik te maken van een lens kan

vervanger of led lijnverlichting kan daardoor met veel minder

het licht met een specifieke bundel de juiste kant op worden

vermogen minimaal hetzelfde (of zelfs meer) licht worden

gestuurd. Daardoor is er geen sprake van stofvorming en is

behaald.

de led lijnverlichting ook eenvoudig schoon te maken.

Inmiddels worden ook de eerste generatie led TL-buizen

Daarnaast is led lijnverlichting gemaakt van aluminium en

vervangen door hun opvolgers. Deze nieuwe generatie

polycarbonaat, terwijl TL-buizen van glas zijn. Daardoor is
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‘GENIET VAN EEN
HOGE LICHTEFFICIËNTIE
IN UW MAGAZIJN’

led TL-verlichting veel minder breekbaar en splintervrij. Led

De uiteindelijke levensduur van ledverlichting hangt onder meer

lijnverlichting is, mits deze een polycarbonaat kap of lens heeft,

samen met het aantal branduren, het stroomverbruik en de

dan ook HACCP geschikt en kan daardoor veilig gebruikt worden

temperatuur. Wanneer ledverlichting wordt gedimd neemt het

in onder meer de levensmiddelensector.

rendement toe. In het verlengde daarvan is het daarom van

Langere levensduur

cruciaal belang dat de warmte bij ledverlichting goed wordt
afgevoerd, anders tast dit de levensduur van de led aanzienlijk aan.

Waar TL-buizen niet meer dan 18.000 branduren halen, gaat
kwalitatieve ledverlichting tot wel 100.000 branduren mee.

Dit soort duurzame technieken worden vanuit de overheid

Belangrijk is daarbij dat de driver vervangbaar is, zodat deze bij

gestimuleerd via de Energie-Investeringsaftrek (IEA) regeling.

een defect eenvoudig kan worden vervangen. Hiermee kan de

Op een investering voor energiezuinige technieken kan 45,5%

levensduur van de module in zijn geheel worden verlengd tot

worden afgetrokken van de fiscale winst, wat ondernemers

de levensduur van de ledverlichting.

gemiddeld 11% voordeel oplevert.

Dutch LED Products
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02
LED TL-BUIZEN
De overstap van traditionele TL-buizen naar led TL-buizen is voor veel bedrijven
de meest kostenefficiënte oplossing, waarbij de terugverdientijd al binnen een
half tot één jaar gerealiseerd kan worden.

Installatie
Led TL-buizen worden in bestaande armaturen geïnstalleerd.
Het voorschakelapparaat (vsa) wordt daarbij buiten werking
gesteld, zodat er geen onnodige energie verloren gaat en de
levensduur van uw led TL-verlichting wordt gewaarborgd.

Let op dat bij het ombouwen van bestaande armatuur
de CE-markering vervalt. Sommige verzekeringsmaatschappijen vereisen een nieuwe CE-keuring op het
armatuur. In dat geval is het mogelijk om een led TL-buis
te plaatsen die op het bestaande VSA past en vervolgens
een nieuwe CE-keuring uit te laten voeren op de omgebouwde TL-armaturen. Een andere optie is om een
nieuwe led-module te plaatsen.

Traditionele TL-buizen kunnen het beste worden vervangen
door een T5 of T8 led TL-buis, die in dezelfde armaturen
passen als de conventionele TL-buizen. Deze led TL-buizen zijn
beschikbaar in verschillende maten (60 cm, 90 cm, 120 cm en

6

150 cm) en verkrijgbaar in een ECO en Premium-uitvoering.

Let bij de plaatsing van led TL-buizen wel op dat de lampvoetjes

De grootste verschillen tussen beide uitvoeringen zijn dat de

van de bestaande armatuur door jarenlange UV-straling kunnen

Premium een hogere lichtopbrengst en lichtefficiëntie heeft.

afbreken.
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HET TOEPASSEN VAN LED TL BUIZEN IS
DE MEEST KOSTENEFFICIËNTE MANIER OM
TE VERDUURZAMEN. VEELAL BINNEN
ENKELE MAANDEN TERUGVERDIEND.

Dutch LED Products

7

03
LED TRI PROOF ARMATUREN
De led tri proof armaturen zijn de ideale oplossing voor de vervanging van bestaande
opbouw TL-armaturen. Het is namelijk een armatuur en lichtbron in één.

Led tri proof armaturen zijn eenvoudig in verschillende ruimtes

Een bijkomend voordeel is dat de modules geschikt zijn voor

toe te passen, van wasstraten tot de cv-ruimte. Dankzij een

de energie-investeringsaftrek (EIA), waardoor het netto fiscale

brede lichtbundel zijn ze geschikt tot een hoogte van max. 6

voordeel kan oplopen tot 15%.

meter. De opbouwmodules hebben een IP65-, IP67-, IP68- of
IP69-waarde en zijn daardoor altijd stof- en waterdicht. Deze

DLP heeft een ruim assortiment led tri proof armaturen, waar

verlichting wordt daarnaast uitgevoerd met aan weerskanten

van de Eco, Mini en Premium de meest gangbare modellen

een AC-ingang, waardoor ze eenvoudig in serie of lijn te

zijn. Daarnaast bieden wij ook onder andere armaturen aan die

monteren zijn.

geschikt zijn voor speciale omgevingen, waar bijvoorbeeld met
chemicaliën wordt verwerkt. Wij kunnen op deze manier altijd een
led tri proof armatuur bieden die past bij de wensen van de klant.

8
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LED TRI PROOF
ECO ARMATUUR

van de Mini ongeveer 13% hoger en de totale levensduur langer.

Het led tri proof Eco-model is prijstechnisch een aanrader.

totale belasting per led lager is en de warmteontwikkeling op de

De module beschikt over een goede trafo en heeft dankzij de

soldeerpunten minder hoog. Ook zorgt de aluminium printplaat

gebruikte kunststofbehuizing en standaardkwaliteit led-chip

ervoor dat de warmte beter wordt verdeeld.

Dit komt doordat er meer led’s zijn aangebracht, waardoor de

een lagere aanschafprijs. Het Eco-model is voorzien van een
FR4 (geperst papier) printplaat.

MINI
ARMATUUR

De lichtopbrengst is ten opzichte van de premiummodellen circa
40% lager en er ontstaat eerder kleurverschil. Dit wordt bepaald
aan de hand van de CRI (Colour Rendering Index), die op een
schaal van 0 tot 100 aangeeft hoe ‘echt’ een lichtbron de kleuren weergeeft. Voor het Eco-model bedraagt de CRI 70, terwijl
die van de Mini en Premium op circa 83 zit. Het Eco-model is
daarom niet geschikt voor ruimtes waar een goede kleurweergave van belang is, zoals in een spuiterij of meubelmakerij.
Verder heeft het Eco-model een kortere levensduur en maxi-

Daarnaast is de led tri proof Mini 5 aderig, wat als belangrijkste

maal 3 jaar garantie, terwijl de energie-investeringsaftrek (EIA)

voordeel biedt dat bekabeling voor noodverlichting of schakel-

niet van toepassing is op dit product.

draden kunnen worden doorgevoerd in het armatuur. Dit levert
een grote besparing in de montage op. Ook heeft dit model
meer ruimte in de behuizing, waardoor het eenvoudig is om aan
de achterkant een aansluiting te realiseren. Dit komt van pas
als bijvoorbeeld een bestaand armatuur in het midden wordt
gevoed.

ECO
ARMATUUR

De Mini heeft verder een IK-9 classificering, waardoor deze
slag- en stootvast is en bestand tegen heftige trillingen.
Het maximaal vermogen van de led tri proof Mini is 40 watt
en deze heeft een garantie van 7 jaar, wat fors meer is dan de
3 jaar voor het Eco-model. Daarnaast is de Mini geschikt voor
de energie-investeringsaftrek (EIA). DLP beschikt over rapporten

Productvoordelen

om dit te garanderen.

• Lage aanschafprijs
• 3 aderig, door te koppelen
• Eenvoudige installatie

Productvoordelen
• IK-9 classificering

LED TRI PROOF
MINI ARMATUUR

• 5 aderig
• Smalle behuizing (70 mm breed en 61 mm hoog)
• Polycarbonaat kap (HACCP)

Het Led tri proof Premium Mini-model is voor diegene die op

• Levensduur >20 jaar

zoek is naar een hoogwaardige verlichtingsoplossing. Dit is

• 7 jaar garantie

terug te zien in de A-kwaliteit behuizing, printplaat en driver.

• Geschikt voor de EIA

Ten opzichte van de led tri proof Eco is de totale lichtefficiency

Dutch LED Products
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LED TRI PROOF
PREMIUM ARMATUUR

Het led tri proof Premium-model biedt alle voordelen van
de Mini en onderscheidt zich door een hogere lichtefficiën-

Productvoordelen

tie, die kan oplopen tot 20%. Door de aluminiumbehuizing en

• Hoge lichtefficiëntie

aluminiumprintplaat kan de Premium geleverd worden tot

• IK-10 classificering

9.600 lumen met 60 watt. Ten opzichte van de traditionele

• IP66-rating

TL-armaturen levert dit in de meeste gevallen een verdubbeling

• 5 aderig

van de lichtopbrengst op, tot max. 6 meter montagehoogte.

• Polycarbonaat kap (HACCP)
• RVS breather

Verder beschikt de Premium over een driverefficiëntie van 99%,

• Aluminium behuizing

wat betekent dat er bij grote projecten geen hinder is van blind-

• Levensduur >20 jaar

stroom en er ook geen warmteontwikkeling bij de installatie

• 7 jaar garantie

ontstaat. Hierdoor gaan de installatie en bekabeling vele malen

• Geschikt voor de EIA

langer mee.
Net als de Mini is ook de Premium 5 aderig uitgevoerd, wat
als voordeel biedt dat bekabeling voor de noodverlichting of
schakeldraden kunnen worden doorgevoerd in de armatuur.
De Premium heeft een IK-10 classificering, waardoor deze niet

PREMIUM
ARMATUUR

alleen slag- en stootvast is en bestand tegen heftige trillingen,
maar ook vandaalbestendig. Daarnaast beschikt het model over
een RVS ‘breather’, die ervoor zorgt dat in een vochtige ruimte
het vocht uit de armatuur wordt gedreven en er geen kans is op
oxidatie op de printplaat. Het Premium-model heeft daardoor
een IP66-waarde.
Verder is de Premium geschikt voor de energie-investerings
aftrek (EIA). DLP beschikt over rapporten om dit te garanderen.
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Installatie led tri proof modules

Al onze led tri proof modellen:

De led tri proof vervangt in zijn geheel een oude armatuur, in

• Zijn in diverse lengtes leverbaar

de meeste gevallen een TL-armatuur. Vaak kan de led tri proof

• Kunnen in serie geschakeld worden

armatuur eenvoudig op dezelfde positie worden geplaatst en

• Zijn beschikbaar in verschillende vermogens en lichtkleuren

de bestaande bekabeling worden hergebruikt.

• Hebben, afhankelijk van het model, 3-7 jaar garantie

Dutch LED Products

TRI PROOF ARMATUREN ZIJN
ROBUUST EN TOEPASBAAR IN
VERSCHILLENDE OMGEVINGEN.

Dutch LED Products
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04
LED RETROMODULES VOOR
BESTAANDE LICHTLIJNEN
De led retromodule is een relatief nieuwe innovatie in ledverlichting en gebaseerd
op bestaande principes. De module haalt met 160 watt een hoge lichtefficiëntie.
De led retromodule geldt zowel prijstechnisch als optisch als

bestaande bekabeling en connectoren gebruikt kunnen

een tussenoplossing. Zo is het een prima optie om bestaande

worden. Wanneer het noodzakelijk is om de installatie

lichtposities te gebruiken. Hierbij wordt het oude TL-armatuur

conform NEN3140 op te leveren, kan de interne bekabeling in

in zijn geheel uit de lichtlijn gehaald en door een led retromodule

de bestaande lichtlijn worden vervangen en daardoor doet

in de bestaande rail vervangen.

laatstgenoemde alleen nog dienst als armatuurhouder.

De led retromodule is universeel dankzij een instelbaar schuif-

Bij de led retromodule module is de trafo vervangbaar, waardoor

stuk. Op deze manier is het geschikt voor iedere bestaande

het een circulaire en duurzame oplossing is en de levensduur

spanningsrail (zowel TL-8 als TL-5). Het grote voordeel hiervan

wordt gewaarborgd. Deze module is zeer goed te koppelen met

is dat deze zeer snel (vaak binnen 10/12 minuten)
geïnstalleerd kan worden, zeker als

daglicht en detectiesensoren en daarnaast dankzij onder meer
een A-kwaliteit (LIFUD) driver van hoge kwaliteit.
Verder is de led retromodule voorzien van valbeveiliging, waardoor deze bij afbreken niet naar beneden valt en de led altijd blijft

Productvoordelen
•	Past in bestaande lichtlijnen
•	Verschillende aansluit
connectoren beschikbaar
•	DIP switch 25 – 80 Watt
•	Hoge lichtefficiëntie (170 lumen/w)
•	Snelle installatie
•	Geschikt voor HACCP omgeving
•	Standaard dimbaar (1-10V)
•	Vrij van flikkeringen

12
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branden. De module heeft een volledige aluminiumbehuizing,
inclusief een policarbonaat lens en hierdoor HACCP geschikt.
De led retromodule is standaard in 90 graden beschikbaar,
maar ook in 30-140 graden. Dit is afhankelijk van het project
dat wordt uitgevoerd. Daarnaast is er een optie met een
honinggraad om de verblinding te verlagen (UGR kleiner dan 13).
De led retromodule wordt standaard dimbaar geleverd en
heeft een DIP-switch, waarbij de module tussen de 28-80
watt instelbaar is.
Ook is de led retromodule geschikt voor de energie-inves
teringsaftrek (EIA). DLP beschikt over rapporten om dit te
garanderen.

EEN COMPLEET
GECERTIFICEERDE
MODULE DIE PAST
OP UW BESTAANDE
LICHTLIJN.

Dutch LED Products
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05
LED LIJNVERLICHTING
De led lijnverlichting is een modulair systeem,
waarbij de gehele installatie wordt vernieuwd.
Dit omvat zowel de lichtmodule als interne
bekabeling. Hierdoor komt het lichtsysteem
probleemloos door de NEN3140-keuring.

Led lijnverlichting geeft een zeer rustig lichtbeeld op de werk-

welijks kleurverschil is te zien. Dit is bevorderlijk voor eventuele

vloer. Het product bevat een A-kwaliteit chip met een hoge

nalevering of vervanging van modules in de toekomst.

kleurweergave en kleurverschil op termijn is uitgesloten.
Op basis van het SDCM-model (Standard Deviation of Color

De led lijnverlichting bestaat uit een compleet systeem, met

Matching), dat de afwijking in kleurkwaliteit/temperatuur

8 aders en een spanningsrail dat dankzij een kliksysteem een-

duidt en verplicht is in de Europese Unie, ligt de SDCM van

voudig is te installeren. De lichtlijn wordt aan 1 kant gevoed en

onze led lijnlijnverlichting tussen de 2 en 3, wat zeer goed is.

via de spanningsrail verder doorgegeven. De modules zijn leverbaar in verschillende vermogens en hebben met 200 lumen per

Onze led lijnverlichting heeft in het SDCM-model een waarde

watt een zeer hoge lichtefficiëntie. Na 3 jaar is het uitvalpercen-

van maximaal 3, wat betekent dat er met het blote oog nau-

tage van led lijnverlichting op 1.000 stuks slechts 1%. Daarnaast
is het lichtverval slechts 10% na 54.000 branduren (L90B50).
Het product wordt standaard dimbaar geleverd, waarbij de

Productvoordelen

vermogens op de lichtlijn en inschakelstroom geen probleem

•	Hoge kleurweergave (circa 83 CRI) en geen

geven op de bestaande energie-installatie. Dit wordt veelal

kleurverschil (SDCM <3)

gedaan in combinatie met slimme lichtregeltechnieken (dag-

• Zeer hoge licht efficiëntie van 160 lumen per watt

licht- en detectiesensoren). Door het toepassen van slimme

• IK-10 classificatie

lichtregeltechnieken is het mogelijk om een extra besparing tot

• IP40-rating

70% te realiseren, waardoor deze investering zich nagenoeg

• Standaard dimbaar (0-10 volt)

altijd terugverdient.

• DIP-switch (25-80 watt)

14

• Fase switch op connector

Optioneel is het mogelijk om noodverlichting met een accu te

• Eenvoudig te installeren dankzij kliksysteem

plaatsen, voorzien van een autonome brandtijd van 120 of 180

• Leverbaar in nooduitvoering met accu

minuten. Tevens is deze verlichting dan uitgevoerd met een zelf-

• Zeer lange levensduur

testfunctie, waardoor het jaarlijkse noodverlichtingsonderhoud

• 7 jaar garantie

zeer eenvoudig zelf kan worden uitgevoerd.

Dutch LED Products

DLP levert deze installatie met verschillende montagemogelijk-

geplaatst en kleurverschil met de rest van de installatie ont-

heden. Zo kan het modulaire lichtsysteem aan een systeempla-

staat. Om deze reden zit er op dit product 10 jaar garantie.

fond worden geplaatst, opgebouwd tegen een verdiepingsvloer
of pendelend aan het halplafond. Standaard wordt voor de

De totale installatie is geschikt voor de energie-investerings

installatie een verstelbare staalkabel ophangset gebruikt.

aftrek (EIA). DLP beschikt over rapporten om dit te garanderen.

Door de led driver/trafo vervangbaar te maken, wordt de
levensduur aanzienlijk verlengd. Daarnaast wordt voorkomen

Productvoordelen

dat er in de toekomst een nieuwe led-module moet worden

•	Hoge kleurweergave (circa 83 CRI) en geen
kleurverschil (SDCM <3)
• Zeer hoge lichtefficiëntie, 200 lumen per watt
• IK-10 classificatie
• IP40-rating
• Standaard dimbaar (0-10 volt)
• Fase switch op module
• Vervangbare led driver (vrij van flikkeringen)
• Dankzij kliksysteem eenvoudig te installeren
• Leverbaar in nooduitvoering met accu
• 10 jaar garantie

10 JAAR
GARANTIE

Dutch LED Products
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06
SLIMME LICHTREGELTECHNIEKEN
Ledverlichting is van nature uiteraard al een stuk energiezuiniger dan traditionele
verlichting en kan eenvoudig gekoppeld worden aan slimme lichtregeltechnieken,
die een extra besparing van maar liefst 70-80% kunnen realiseren. Daarnaast
dragen slimme lichtregeltechnieken bij aan het gebruikersgemak.

Slimme verlichting wordt geschakeld via Bluetooth 5.0 (mesh),

daglichtregeling de verlichting zich automatisch aanpassen

een uiterst stabiel netwerk dat het mogelijk maakt om verschil-

op de hoeveelheid daglicht, zodat een ruimte altijd optimaal

lende Bluetooth-apparaten draadloos met elkaar te laten

is verlicht.

verbinden. Op deze manier kunt u ook op afstand via een
smartphone of schakelaars eenvoudig uw slimme verlichting

Een schakelsysteem zorgt ervoor dat de verlichting alleen op

bedienen. Dankzij deze draadloze oplossing heeft u minder

bepaalde momenten aan gaat. Zo zorgt een tijdschakelaar

bekabeling nodig en bespaart u op de installatie. Een ander

ervoor dat aan het einde van de werkdag de verlichting

bijkomend voordeel is dat Bluetooth mesh weinig energie

automatisch uit gaat en zodoende nooit onnodig aan blijft

verbruikt en daarmee de levensduur van de ledverlichting

staan. Bewegingssensoren zorgen er daarnaast voor dat de

verder verlengt. Twee bekende voorbeelden van slimme

verlichting in een ruimte pas aan gaat zodra er beweging

verlichting zijn daglichtregeling en schakelsystemen.

wordt gedetecteerd, wat niet alleen de energieconsumptie
maar ook de veiligheid ten goede komt.

Daglicht is goed voor zowel de fysieke als mentale gezondheid
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van mensen. Om daglicht optimaal te benutten is daarom

Dankzij dit soort technieken voelen werknemers zich altijd

voldoende lichtinval nodig. Daarnaast kan dankzij slimme

ontspannen en productief in de ruimtes waar zij actief zijn.

Dutch LED Products

EEN SLIMME LICHTREGELING
BESPAART TOT 70% EXTRA EN
VERLENGT DE LEVENSDUUR
VAN UW VERLICHTING.

Dutch LED Products
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07
OVER DUTCH LED PROJECTS
Dutch LED Projects (DLP) is in Nederland sinds 2012 dé verlichtingsspecialist voor de zakelijke
markt. Wij importeren direct af fabriek en leveren zonder gebruik te maken van tussenkanalen,
waardoor wij altijd de nieuwste technieken tegen een scherpe prijs kunnen aanbieden.

Op basis van onze expertise en jarenlange ervaring creëren wij

Contactgegevens DLP

voor iedere situatie een optimaal verlichte werkplek. Wij weten

Fysiek adres:

precies welk soort licht er voor iedere ruimte en omgeving nodig

Telefoonnummer: +31(0)229 79 65 12

is om deze optimaal te laten renderen.

E-mailadres:

Milton Friedmanweg 11, 1689 ZZ Zwaag
info@dutchledprojects.nl

Vooraf geven wij vrijblijvend een uitgebreid advies en een
professioneel lichtplan op maat, waarin duidelijk wordt hoe
bedrijven tegen lagere kosten een hogere en ook duurzamere
lichtefficiëntie kunnen realiseren.

Dutch LED Products
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