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De LEDline Maxi is een multifunctioneel lijn verlichtingsarmatuur welke vele gezichten kent. Zo is hij toepasbaar als
lijnverlichting in een bedrijfshal of parkeergarage vanwege de
koppelbaarheid van de armaturen. Leverbaar vanaf 30 cm. tot
wel 6 meter, waardoor zeer lange lengten te realiseren zijn.
In deze uitvoering is de lijnlijn ook uitermate geschikt voor
toepassing boven bijvoorbeeld een werk- of meettafel, met name
omdat het gewenste vermogen door ons af fabriek is in te stellen.
Voor specifieke toepassingen kunnen wij de LEDline Maxi in
plaats van de standaard led strips voorzien van high powerleds
met lenzen of zelfs van led arrays afgewisseld met RGBW high
power leds. Het armatuur is standaard voorbereid op dimming
middels 1-10 Volt en geschikt voor buitengewone omstandigheden
(warmte, vocht, chloordampen, zoutdampen). Kortom, heeft u een
toepassing, neem dan contact met ons op en wij vervaardigen voor
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u de perfecte licht oplossing. Of het nu gaat om een bedrijfshal,
een zwembad, sporthal, parkeergarage, een pendel armatuur
boven uw bureau enz enz., de kans is groot dat er een variant van
de LEDline toepasbaar is.
Alle materialen die gebruikt zijn bij het armatuur zijn 100%
recyclebaar en op dit product bieden wij een 5 jaren all-in project
garantie.

Uitvoeringen
Welhaast teveel om hier te verwoorden, maar om er toch een
paar te noemen: Lichtkleuren 2.700K, 3.000K, 4.000K, 5.000K
of RGBW. Optionele dimming middels 1-10 Volt, Dali of DMX.
Noodverlichting is te integreren in de LEDline Maxi. Daarnaast
is het led armatuur te leveren in zwart geanodiseerd aluminium.

Specificaties
Productnaam
Afmetingen (br x h)
Materiaal behuizing
Branduren (L80/B10)
Opgenomen vermogen
Lichtkleur
Efficiency led’s
Power factor
Type led’s
Afscherming
IP beschermingsgraad
Voltage AC /DC
CRI led’s
UGR

LEDline Maxi
70,5 x 80,5 mm.
blank geanodiseerd aluminium
50.000 uur
max. 60 Watt per 90 cm.
5.000 K (standaard uitvoering)
157 lumen/Watt
>0,95 (gedimd >0,9)
Multichip led array 29 cm.
PMMA (microprisma of opaal)
IP54 (standaard uitvoering)
100 tot 264 Volt / 170 tot 280 Volt
>84
<19
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