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INTRO



Licht omgeeft ons altijd en overal.  
En schenkt ons comfort, geluk en ge
zondheid. Deze drie vormen de funda
mentele maatstaf voor goed vorm
gegeven architectuur. Active Light als 
allesomvattend uitgangspunt voor 
licht kwaliteit verbindt dag en kunst
licht. Optimaal afgestemd op onze  
visuele, emotionele en biologische  
behoeften. Als belangrijkste technolo
gische bouwsteen wekt tunableWhite 
het licht tot leven. Want er is niets zo 
fascinerend als wit, natuurlijk licht. 



Active Light ondersteunt op kantoor en bij het leren. 
Verschillende stemmingen bevorderen creativiteit en 
concentratie, activering en regeneratie. Bij het winkelen 
zorgt het via het aanspreken van de zintuigen door de 
architectuur en de artikelen voor onvergetelijke winkel-
momenten. In kunst en cultuur laat Active Light het 
kunstobject authentiek baden in het passende licht van 
de plaats waar de creatie tot stand gekomen is. In de 
industrie ondersteunt het de kwaliteitscontrole en het 
nachtwerk. In de gezondheidszorg en verpleging bevor-
dert het tot slot een goede fysieke en psychische toe-
stand van de patiënten. 

 
Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Door onze technologie tunableWhite. Door middel van 
het aanpassen van lichtkleur en -intensiteit verbindt  
ze de architectuur en de mens. Altijd met het doel van 
Active Light. Voor meer comfort, geluk en gezondheid. 
In harmonie met de visuele, emotionele en biologische 
behoeften van de mens. 
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 DIAMO  
tunableWhite 3 channel  
Downlight met optimale helderheid –  
nu met tunableWhite

Natuurlijkheid en minimalisme verenigd: met de integratie van de 
tunableWhite-technologie oriënteert de DIAMO zich op de dynamiek 
en kwaliteit van het natuurlijke licht. En creëert een ambiance om  
je prettig in te voelen. De 3-kanaalstechnologie zorgt voor kleurcon-
stantie en optimale lichtkwaliteit.

 Kantoor

Warm wit (2700 K) Daglichtwit (6500 K)
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 Retail/Industrie

TECTON  
wide shelf beam en very wide beam 
Nieuwe maatstaven dankzij nieuwe optieken  

TECTON  
MDH-sensor  
Niets blijft onopgemerkt  

TECTON  
E3D-versie   
Optimale veiligheid gegarandeerd  
met veiligheidsverlichting

Ver – verder – TECTON: wel twee nieuwe optieken, Wide Shelf Beam 
(WSB) en Very Wide Beam (VWB), vergroten de reikwijdte van het 
lichtlijnsysteem. De brede, dubbel asymmetrische verdeling van de 
WSB-optiek verlicht uitgestrekte gangpaden en gangen gelijkmatig. Bij 
hoofdgangen en open ruimtes zorgt de zeer brede lichtverdeling van 
de VWB-optiek voor de beste lichtkwaliteit met minder armaturen. 

Reageert op beweging en daglicht: de MDH-sensor herkent de kleinste 
bewegingen en lichtsterkte. En regelt automatisch het licht in over-
eenstemming daarmee. De multisensor bestrijkt daarbij een omtrek 
van tot wel 14 meter en een hoogte van maximaal 10 meter.

Onvermoeibaar en onafhankelijk zorgt de nieuwe TECTON-versie in 
noodgevallen voor overzicht. Met een lokale batterijvoeding schijnt ze 
met geïntegreerde noodverlichting tot wel drie uur lang in noodbedrijf. 
Zo is optimale veiligheid gegarandeerd. 
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TECTON  
MDH-sensor  
Niets blijft onopgemerkt  



CRAFT diffused glare 
voor sporthallen

CRAFT XL

CRAFT emergency  
 

CRAFT bmLINK  

De blik naar boven gericht is in veel sporten onderdeel van het 
spel. Het daarmee gepaard gaande risico op directe verblinding 
wordt door CRAFT diffused glare duidelijk verminderd. De  
speciale diffusoroptiek vermindert de waargenomen luminantie. 
Zelfs bij hoge lichtstroom. In combinatie met de Lambertiane 
lichtverdeling zijn in sporthallen zodoende de beste visuele  
omstandigheden gegarandeerd. Bij volledige balvastheid.

De krachtpatser komt nu op de markt met een vierde formaat als 
XL-variant met een hoge lichtstroom van 68.000 lm.

Een geïntegreerde noodverlichtingsbatterij neemt bij stroomuitval
de voeding over. Lokaal, onafhankelijk en onvermoeibaar.  
Tot wel 3 uur lang wordt in noodbedrijf voor overzicht gezorgd: 
bij armaturen in de formaten M en L, bij omgevingstemperaturen 
tot 35 °C. Zo is optimale veiligheid gegarandeerd.

Geen kabels, weinig moeite en toch volledige DALIcompatibiliteit:
bmLINK integreert armaturen draadloos in bestaande of nieuwe 
systemen. Armaturen met bmLINK-module en modellen met  
bmLINK-module en gecombineerde aanwezigheids- en daglicht-
sensor zijn beschikbaar. Een moderne lichtsturing kan nauwelijks 
eenvoudiger worden gerealiseerd, omdat zelfs de installatie draad-
loos via mobiele apparaten plaatsvindt.

 Industrie
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KXA-2 en KXB   
Reeks voor extreme omstandigheden  
in de industrie

Zelfs bestand tegen extreme omstandigheden: de LED-armaturen met 
een sterk karakter zijn de geschikte oplossing voor de ATEX-zones 1/21 
(KXA), 2/22 (KXB) en weerstaan moeiteloos temperaturen van -25 °C 
tot +55 °C. Vuil en water zijn kansloos – perfect voor gebruik in onbe-
veiligde zones binnen en buiten. Sterk en betrouwbaar.

 Industrie
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RESCLITE PRO en RESCLITE PROtect  
Versie met centrale batterij ECD en ECP 
Veiligheidsverlichting in een nieuwe dimensie 

Stroomuitval betekent in het donker zitten? Niet met RESCLITE PRO ! 
De flexibele veiligheidsverlichting RESCLITE PRO en de robuuste  
RESCLITE PROtect wijzen betrouwbaar de weg. Vanaf nu zijn er ook 
twee nieuwe voedingsopties beschikbaar: versies met een centrale  
batterij met Powerline- (ECP) en DALI-communicatie (ECD) breiden het 
assortiment uit.

emCON   
Centrale controller met 360-gradenblik 

Houdt het overzicht en controle over alles: emCon is het centrale  
punt voor de bewaking van veiligheidsverlichtingstoestellen met  
individuele batterij emCon controleert, visualiseert en protocolleert. 
Het statusrapport is ook per e-mail beschikbaar – zo ontsnapt er  
niets meer aan de aandacht.

 Veiligheidsverlichting
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bmLINK  
De intelligente verbinding

Geen kabels, weinig moeite, hoge compatibiliteit: bmLINK is de 
draadloze oplossing voor DALI-systemen zoals LITECOM. Te gebrui-
ken in zowel nieuwe als bestaande installaties. Ongecompliceerd  
en leidend stuurt ze de armaturen van de CRAFT- en TECTON-familie 
de toekomst in. 

 Lichtmanagement
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Het Licht. 
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