
Zumtobel slaat met de LED-spotserie IYON 
nieuwe wegen in op het vlak van de hoog-
waardige en efficiënte verlichting van verko-
opruimtes. Het stijlvolle spotdesign herbergt 
een innovatief lens-/reflectorsysteem dat een 
precieze en homogene accentverlichting met 
verschillende uitstralingskarakteristieken moge-
lijk maakt. Met uitstekende kleurweergave-ei-
genschappen, krachtige LED-modules en een 
hoge energie-efficiëntie biedt Iyon een optimale 
oplossing voor de verlichting en enscenering 
van shops en showrooms. De Iyon spotserie is 
verkrijgbaar in twee groottes en in verschillende 
vermogenstrappen in Stable White en Tuna-
ble White. Het spotprogramma wordt voor het 
eerst voorgesteld op EuroShop. 

Zumtobel heeft de LED-spot Iyon samen met 
het Oostenrijkse architectuurbureau Delugan 
Meissl Associated Architects ontworpen. Vooral 
de duidelijke lijnvoering van de in drukgegoten 
aluminium vervaardigde behuizing geeft aan de 
spot een elegantie die gepaard gaat met een 

hoge functionaliteit. Roman Delugan beschrijft 
het design van Iyon als een vloeiend samens-
pel van object en medium: “Ons doel was de 
ontwikkeling van een spot met maximale inzet-
baarheid. De vormgeving, de oppervlakteaf-
werking en de uiterst functionele, individueel 
stuurbare lichttechniek maken dit opzet zowel 
in esthetisch als functioneel opzicht waar.“ De 
bijzondere opbouw van de in drukgegoten alu-
minium vervaardigde behuizing maakt een zu-
iver passieve koeling van de LED-module mo-
gelijk en stelt zo een lange levensduur veilig.

Met een armatuurefficiëntie tot 55 tot 77 
Lumen/W overtuigt Iyon ook bij een recht-
streekse vergelijking met conventionele spots. 
Zijn zeer goede lichtkwaliteit dankt de LED-spot 
aan het gebruik van hoogwaardige LED-mo-
dules: Iyon met een stabiele kleurtemperatuur 
van 3.000 K of 4.000 K is verkrijgbaar in Ad-
vanced Stable White uitvoering voor een uitste-
kende kleurkwaliteit en –stabiliteit en een homo-
gene lichtverdeling, en ook als Essential Plus en 
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Zumtobel brengt nieuwe spotserie Iyon op de markt
Maximale LED-efficiëntie met perfecte lijnvoering

B1 I Goede lichtkwaliteit en een IR- en UV-vrije straling: de LED-spotserie Iyon vervult alle voorwaarden voor een veilige 
verlichting in talrijke shoptoepassingen zonder dat bijkomende filters moeten worden ingezet.



Essential Stable White versies voor puntprecie-
ze accentueringen met een excellente efficiën-
tie. Armatuurlichtstromen van 1.000 tot 1.200 
Lumen, 1.700 tot 2.100 Lumen en 2.300 tot 
2.800 Lumen bieden daarbij een efficiënt alter-
natief voor HIT-armaturen tot 50 W. Zo overtuigt 
de spotserie door een constante lichtkwaliteit, 
een onderhoudsvrije levensduur van 50.000 h 
bij een lichtstroom van 70% en, door de dim-
baarheid, extra energiebesparingspotentieel. 
Naast de reeds genoemde uitvoeringen zullen 
vanaf mei 2012 ook Tunable White versies in 
twee vermogenstrappen beschikbaar zijn. Bij 
een hoge kleurkwaliteit van Ra 90 kan de kleur-
temperatuur op elk punt tussen 2.700 en 6.500 
Kelvin traploos worden ingesteld. De flexibele 
aanpassing binnen het witlichtbereik maakt 
vooral bij een vaak wisselend productaanbod 
een optimaal op de producten afgestemde ver-
lichtingsoplossing mogelijk die kleuren onder-
streept, de waarneming verbetert en voor de 
nodige sfeer zorgt. Het IR/UV-vrije licht biedt 
bovendien het voordeel dat zelfs gevoelige ma-
terialen zoals textiel of cosmetica krachtig en 
van op geringe afstand kunnen worden verlicht.

Alle Iyon spots beschikken over uiterst precieze 
wisselreflectoren in met aluminium gesputterd 
polycarbonaat, via dewelke een heldere accen-
tuering en verschillende uitstralingshoeken van 
smal tot breed stralend kunnen worden gere-
aliseerd. Bovendien zijn de Advanced Stable 
White en Tunable White uitvoeringen uitgerust 
met een gepatenteerde mengkamerlens voor 
een uitstekende kleurmenging.

De spotserie biedt met zijn omvangrijk aanbod 
– twee groottes, gereedschapsloos verwissel-
bare reflectoren en andere accessoires – een 
passende oplossing voor talrijke verlichtingsta-
ken. De spot is verkrijgbaar voor de installatie in 
3-fasestroomrails en als halve inbouwspot. 

Het regelen van lichtsterktes van 10-100% ge-
beurt via DALI. De spot wordt standaard in mat 
zwart en mat wit aangeboden. Voor de armatu-
urserie geldt een garantie van vijf jaar inclusief 
voorschakelapparaten en LED’s. Iyon zal vanaf 
mei 2011 in de Stable White uitvoeringen ver-
krijgbaar zijn. De beschikbaarheid van Tunable 
White volgt dan in het  voorjaar van 2012.

B2 I Het architectuurbureau Delugan Meissle Associated Architects heeft de innovatieve LED-technologie in een hoog-
waardig design gestoken. 
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B3 I Waarnemingskwaliteit en efficiëntie: Iyon ensceneert 
shop- en verkoopruimtes met een precieze accent-
verlichting en krachtige LED-modules op het hoogste 
niveau.


