Een inspirerend magazine van industrielicht over verllchtingsprojecten, architectuur, techniek, trends en ontwikkelingen in de professionele verlichtingsmarkt.
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50 -jarig besta a n
Dit jaar viert Industrielicht haar 50-jarig bestaan. Sinds de oprichting in Rotterdam in 1971,
door mijn vader Aat Klompenhouwer, zijn wij uitgegroeid tot een begrip in Nederland
als het gaat om het verlichten van projecten in de industrie, infra, openbare ruimte en
utiliteit. Met armaturen, masten en toebehoren van leveranciers, waarvan er een aantal
reeds vanaf de beginjaren betrokken zijn bij ons succes, en waarmee exclusief door
Industrielicht op de Nederlandse markt wordt samengewerkt, bieden we oplossingen
in alle reeds genoemde segmenten.
In Nederland ziet u ons in diverse projecten terug. Denk aan de illuminatie van de Erasmusbrug, de verlichting op de boulevard van Eindhoven Airport, in het Centraal Station van
Rotterdam, op terminals en kraanverlichting in Rotterdam en Vlissingen, in diverse centrumplannen zoals de markt in Hilversum, het centrum van Hardenberg en World Forum in
Den Haag. Maar ook in diverse binnenverlichtingsprojecten en winkelconcepten.

I n n ova t ies in d e sector U t i l iteit

In de afgelopen 50 jaar heeft de ontwikkeling op het gebied van verlichting niet stil gestaan.

22

Van conventionele ballast boxen naar elektronische voorschakelapparatuur, van conventionele lichtbronnen naar LED’s, van illuminaties met gasontladingslichtbronnen naar toepassing

I n m a sten

van dynamisch wit of RGBW, van aan/uit schakeling naar complexe lichtsturingen, Industrielicht
is in de afgelopen 50 jaar meegegaan in deze ontwikkelingen.
Naast een terugblik op 50 succesvolle en mooie jaren, kijken we natuurlijk vooral naar de
toekomst. Nu we op dit moment nog steeds te maken hebben met diverse uitdagingen
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AG E N DA

en onzekerheden als gevolg van de wereldwijde pandemie, blijven wij als Industrielicht
positief en met vertrouwen vooruit kijken. Met onze nieuwe huisstijl, een gemotiveerd
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de komende 50 jaar voor onze relaties het verschil te zijn van dag en nacht.
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team van gedreven en gekwalificeerde medewerkers en een uitstekend pakket aan
producten, blijven we ons als bedrijf ontwikkelen en gaan we de uitdaging aan om ook
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Op de voorzijde:
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Stationsplein Assen met houten lichtmasten van Aubrilam voorzien van
Lumenbeam LED stralers van Lumenpulse.

DUURZAAMHEID

Duurzame
oplossingen
Voor de toekomst moeten wij steeds meer nadenken over de
producten en energiebronnen die geproduceerd of te verkrijgen zijn
op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belasten.
Duurzaam, circulair en energieneutraal zijn termen die dagelijks
voorbij komen in ons vakgebied. Industrielicht denkt ook mee om
het milieu zo min mogelijk te belasten. Binnen het leveringspakket
hebben wij merken die direct gekoppeld kunnen worden aan
duurzame en innovatieve oplossingen.

Samen met partner BEGA zorgt Aubrilam met haar

voor het aanlichten van groen, terrassen of terreinen.

producten voor de inhoud: levend en duurzaam, het

Alles zonder aansluitkabels, hoge installatiekosten of

geeft betekenis, verfraait en creëert een plek waar

dure aanleg van elektriciteitsnetwerken.

het goed toeven is, overal en voor iedereen.
Priess.
NoWatt Lighting

Er zijn veel plaatsen waar om sociale- en verkeersveilig-

Autonoom, intelligent, betrouwbaar, design, nauwkeuring,

heid redenen masten geplaatst moeten worden die

krachtig en verbonden. Dit is waar onze leverancier

voorzien zijn van verlichting, camera’s, verlichte seinen of

NoWatt lighting voor staat.

bewegwijzeringsborden.Vaak liggen hier geen voedings-

Met verlichtingsoplossingen, markers en solar systemen

kabels en dan is een SOLAR mast van PRIESS de ideale

heeft Industrielicht de oplossing als het gaat om duur-

oplossing.

zame verlichting in parken, daktuinen langs wandel- en
fietspaden of rondom gebouwen.

Met de Plectre SUN stand-alone mast (maximale hoogte

Met eigen ontwikkelde systemen waarbij de verlichting

van 12m) is het mogelijk om optimaal de zijden van

Aubrilam

Aubrilam staat al sinds de oprichting in het teken van

via een app aan en uitgeschakeld kan worden, gedimd

het aluminium extrusieprofiel te gebruiken voor SOLAR

Industrielicht vertegenwoordigt al meer dan 25 jaar het

milieuvriendelijkheid. Van de ontwerpfase tot de keuze

of van kleur kan veranderen, biedt NoWatt armaturen

panelen. De mast kan aan 1 of 2 zijden worden voorzien

merk Aubrilam. Zij produceren al decennia lang houten

waar de materialen vandaan komen, de productie of

in diverse uitvoeringen.

met zonnecellen, welke ontworpen zijn voor een maximale

lichtmasten, bollards en meubilair en zijn trendsetter in

zelfs de kleuren, het hele bedrijf werkt op een duurzame,

De marker als effectverlichting en sfeermaker in parken,

opname van direct of gereflecteerd zonlicht gedurende de

Europa. Op veel plaatsen zijn de producten van Aubrilam

gecertificeerde manier om een grotere milieuvriendelijk-

tuinen of in paden. De lichtzuilen van 1 tot 4m met functio-

dag met een hoge mate van bedrijfszekerheid in de nacht.

te zien (denk daarbij aan de inrichting rondom de Mc

heid te garanderen.

nele verlichting of gekleurd licht voor het aanstralen van

Drive van McDonalds met lichtmasten, zitelementen en

Deze aanpak helpt om van meet af aan een meerwaarde

objecten, verlichting van paden of oriëntatie langs wegen.

Met de keuze van recycled aluminium voor de mast

afschermingen).

te creëren voor het bedrijf en de klant.

Stand alone armaturen voor aan gevels of in de grond

en het glas voor de zonnecellen is de Plectra Sun een
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DUURZAAMHEID

schoon en milieuvriendelijk product. De mast wordt

Een intelligente infrastructuur welke op zonne-energie werkt

op een betonnen blokfundatie gezet waardoor

met omgevingssensoren, elektronica, Ledverlichting en

de plaatsing snel en eenvoudig gaat. De batterijen

communicatieapparatuur om milieugegevens te meten en

worden gemonteerd in een separate grondkast

te verzenden na een datacentra/platform. Gegevens wor-

of in de mast.

den voornamelijk via LoRA WAN connectiviteit verzameld en
kunnen op afstand uitgelezen worden waarbij ook systeem-

De voordelen op een rij:

parameters kunnen worden gewijzigd. De informatie is dan

• 100% groene oplossing;

beschikbaar op het digitale platform “URBAN BRAIN” van Siarq.

• Geen kosten voor kabelaanleg;
•	Geen vaste aansluitkosten voor verlichting of
andere toepassingen;
• 100% Stand Alone;
• Op afstand te monitoren;
• Esthetisch ontwerp.
Siarq.
Al jaren stijgt de vervuiling van de lucht en dit heeft

Water and dust-proof, long lasting, intelligent
– NORKA provides you with water and dust-proof
luminaires and lighting control for lighting in
difﬁcult environments. NORKA. Light perfected.

uiteraard impact op ons milieu. Landelijk, Europees
en wereldwijd worden er doelstellingen gesteld
en afspraken gemaakt om dit probleem tegen te

Met de Solar Urban HUB, geplaatst op diverse punten binnen

gaan.

een stedelijk of industrieel gebied, kan de concentratie van

Lichttechnische Spezialfabrik · info@norka.com · norka.com

verontreinigende stoffen die burgers inademen worden
Maar om doelstellingen te halen en afspraken na

gemeten, waardoor deze te beheersen en te analyseren zijn.

te komen is het belangrijk dat er gegevens zijn

Daarnaast is de SOLAR HUB voorzien van led verlichting om

waarmee deze SMART gemaakt kunnen worden.

de wandelpaden of rijbanen te voorzien van verlichting, gevoed

Siarq introduceert hiervoor de SOLAR URBAN HUB.

door middel van zonne-energie.
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C.RO Ports Rotterdam
De terminal is verlicht met SILL 177 vlakstralers
op PetitJean masten van 25m hoogte. De toegangsweg is verlicht met SILL 155 vlakstralers
op 12m masten van PetitJean.

Naturalis Biodiversity Center Leiden
Toegepast zijn Lumenbeam Large Pendel
armaturen in het plafond en Lumenfacade
armaturen van Lumenpulse voor het uitlichten
van de kolommen.
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S p o r tve l d ve r l ic h tin g AF AS tr a in in g s c o m p l e x

Centrumplan Vianen
Toegepast zijn PetitJean masten van 10m en 8m
met elk 4 en 2 SILL LED stralers type 02. Daarnaast
Filix grondspots voor de bomen, toegangspoort en
kerkpoort. Ook is de façade van het raadhuis
uitgelicht met Lumenbeam inground armaturen.
Sportveldverlichting AFAS trainingscomplex
Toegepaste zijn PetitJean masten met een
hoogte van 15m. Meegeleverd zijn lampenrekken
geschikt voor 1, 2 en 4 LED schijnwerpers en
klimsporten.
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PROJECT UITGELICHT

Project
Boulevard
Eindhoven
Airport
In opdracht van Eindhoven
Airport heeft Industrielicht de
verlichtingscombinaties geleverd
voor zowel de ‘boulevard’ als het
plein.

1
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als entree dienen naar de attractieve mensenwereld. Een

lange pixellijnen een langgerekt scherm waarop

letterlijk komen en gaan in een attractieve wereld, geënt

bewegende beelden zijn te zien, die te maken heb-

op zowel de innovatieve als natuurlijke potentie en kracht

ben met de luchtvaart. Wolken en onder andere de

van de Brainport Regio”.

vlaggen van de reisbestemmingen worden afgebeeld.
Het lichtspel bij de taxistroken en de waterfontein

De masten verbeelden de grens tussen land en lucht en

complementeren het geheel op Eindhovens Airport.

Eindhoven Airport de entree naar de regio

tussen binnen en buitenland

Daarnaast had de landschapsarchitect met de ver-

Het ambitieniveau voor het nieuwe buitengebied is door

De verlichting is in dit project van enorm belang. De boulevard

lichting het volgende in gedachte: “de museale

Eindhoven Airport hoog gesteld. Belangrijke uitgangspunten

en het plein dienen zowel overdag als in de avond als prettig

mogelijkheden van de verlichtingselementen ver-

waren dat de boulevard en het plein een aangename plek

ervaren te worden. Het thema veiligheid is met name in de

hogen de verblijfswaarde op de boulevard en het

moest worden om te vertoeven en men zich er goed kon oriën-

avond erg belangrijk.

plein en maken het tot een stadsplein met bijzondere

teren. Tevens diende het buitengebied een waardige uitstraling

Samen met de Eindhovense lichtarchitect Har Hollands

mogelijkheden voor exposities en festivals, zoals de

te krijgen die gebaseerd is op het DNA van Eindhoven en de

heeft Eindhoven Airport een ingenieus lichtplan ontwikkeld. Zo

DDW en Glow. Het plein wordt zo naadloos deel

Brainport regio. Uitgangspunten: een combinatie van duurzaam-

wordt de verlichting van Industrielicht gebruikt om bezoekers

van de stad”.

heid, groen, kunst, cultuur, technologie en design. Kwaliteit

intuïtief over het terrein te leiden. Dit zie je ook terug in de

is daarbij een sleutelbegrip. Voor de openbare inrichting heeft

manier waarop lichttechniek de functie van de boulevard

De verlichting is een naadloos deel van het

MTD Landschapsarchitecten de opdracht gekregen om dit

ondersteunt.

ontwerp, zowel voor de boulevard als het plein

ambitieniveau te realiseren.

Naast de functionele toepassing zorgt het lichtplan ook

Om het lichtbeeld met functionele en sfeerbepalende

Het uiteindelijk resultaat volgens MTD: “In elk seizoen en op

voor een welkome afleiding op plekken waar bezoekers

eisen te realiseren heeft Industrielicht 25 stuks design

ieder moment van de dag zal het plein van Eindhoven Airport

wachten. Zo vormen de uitgelijnde lichtmasten met 3 meter

masten van HEA profiel met een lengte van 10m en
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PROJECT UITGELICHT
Project | Eindhoven Airport

mastcombinaties type MOD.URBAN -120 van 4m

circulatie- en verblijfsgebieden. Deze contrasten in ver-

toegepast. De lange colonnade van verlichtings-

lichtingsoplossingen van Industrielicht dragen bij aan een

elementen staan strak en mathematisch op de

dynamisch, maar functioneel karakter van het gebied.

boulevard en het plein.
De hoge masten staan naadloos in een rij en leiden je

De boulevard een waardige entree voor Eindhoven en

evenals het meubilair als vanzelfsprekend naar de

omstreken.

terminal bij vertrek en naar het openbaar vervoer

Voor alle betrokken partijen is het een zeer geslaagd

en parkeergelegenheden bij aankomst. Voor het

project. De boulevard is geen onverschillig buitengebied

vele groen op de ‘Boulevard’ heeft Industrielicht

geworden, zoals vele buitengebieden van andere lucht-

36 stuks 4 meter hoge masten type MOD.Urban-120

havens wel zijn. Het totale buitengebied van Eindhoven

van AEC geleverd en nog eens 61 stuks grondspots

Airport is getransformeerd tot een aangenaam verblijfs-

type STRA van Luce&Light.

gebied voor zowel reizigers als bezoekers, buren en partners.

Het project is verder door Industrielicht geheel

Dit komt mede door het feit dat partijen vanaf het begin

geprogrammeerd en geleverd met DALI en DMX

van het ontwerpproces betrokken waren om samen met

lichtsturing. Inclusief de programmering voor de

andere ontwerpdisciplines een integraal voorstel te maken

content en scenes van de LED Pixels armaturen.

om een optimaal resultaat te bereiken.

Door te spelen met lichtintensiteit, kleur en dyna-

Met dank aan Industrielicht is de kwaliteit van de verlichting

mische effecten, worden functies van de verschil-

enorm toegenomen en fungeert het gebied rondom Eindhoven

lende deelgebieden op een natuurlijke wijze on-

Airport als waardige entree voor Eindhoven en omstreken.

derstreept en ontstaan er sferen passend bij de
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IN SELECTIE

Phoen ix Lighting

IN SELECTIE

E x e nia
T e c hn i s c he s pe c i f i c a ti es

Het Heavy Duty LED-kraanarmatuur type EcoMod 2 waarmee inmiddels wereldwijd meer

Behuizing:	Vervaardigd uit drukgiet aluminium

dan talloze havenkranen(STS/RTG/ASC) worden

en gepoedercoat in diverse standaard

verlicht.

kleuren.
Afmeting:	Drie verschillende afmetingen Medium

Referenties in Nederland en België zijn o.a.:

ø144mm. Small ø118mm en Nano
ø54mm

-	STS kranen ECT Delta- en Euromaxterminal

Lichtbundel:	Verry narrow 6°, Narrow spot 10°,

te R’dam Europoort

Narrow flood 15°, Medium 25°, Flood

-	Mobiele havenkranen EBS en Aluchemie te

40° en extra spread lens.

R’dam Botlek

Montage:	RoestVastStalen kantelbare montage

- 13 stuks ASC kranen DP World te Antwerpen

beugel.

- Lostorens EMO te R’dam Maasvlakte

Afscherming:

-	Trolley en Lashingplatforms STS kranen RWG

Systeemvermogen: 9W, 120V -60Hz
Lichtkleur:	2200K, 2700K, 3000K, 3500K,

te R’dam Europoort

4000K Dynamisch wit en RGBW.

- Havenkraan Ovet te Vlissingen.

CRI:

- STS kranen RST te Rotterdam

DALI-2 T8, DMX/RDM, DALI-2 T8 of
Lumentalk.
Classificaties:

-	Robuust en duurzaam welke is getest volgens

IP20

Montage:	Wandmontage, Trackrail montage

ANSI C136.31 om te worden blootgesteld aan 6G

kraanarmatuur type
EcoMOD 2

CRI>80+ of CRI>90+.

Controler:	Aan/uit, 1-10V, DALI T6, DALI Pro,

T e c h nis c h e s p e c ific a t ie s
Phoenix lighting

Helder polycarbonaat, hufter proof.

of met montagevoet.

(zwaartekracht) bij 100.000 cyclus

Exenia

-	Stof- en waterdicht (IP66) gecertificeerd volgens

LED spot type
Museo Radius

UL 1598.
-	Corrosie- en zeewaterbestendig gecertificeerd

Levensduur:

L80 B10 180.000 branduren

Garantie:

5 jaar

Accessories:	Louvre, Honeycomb louvre, Snoot,
Visor en spread lens.

volgens UL 1598A.
-	Kleurtemperatuur 5000, 4000 of 2700 Kelvin. CRI>70.
-	Drie vermogens 125W(=model 140), 240W(=model
280) of 335W(=model 420).

Spot, Narrow Spot of Very Narrow Spot.
-	Optioneel Dimbaar : 1-10 Volt of DALI.
-	Standaard voorzien van 1,8 meter aansluitsnoer, anti-val
kabel en instelbare bevestigingsbeugel(keuze uit

Aan LED-armaturen voor gebruik op kranen

“Precise Radial Beam Technology”
“Create Scenes of Briljant Light”
“Accessorise your Control”

-	Lichtbundels: Wide Flood, Medium Flood, Wide Spot,

4-verschillende uitvoeringen).

worden hoge eisen gesteld als het gaat om
trillings- en corrosiebestendigheid. Of het nu
gaat om haven-, bovenloop-, offshore- of bouwkranen met het fabricaat Phoenix Lighting uit
Milwaukee (Wisconsin) kan Industrielicht ze
voorzien van de juiste verlichting.

P RODUCT H IGHLI GHTS

P RODUCT H IGHLI GHTS

Eco Mod 2 LED armatuur
speciaal ontwikkeld voor
(haven)kraanverlichting.

-	Energie-efficiëntie 114 Lumen/Watt

Het verlichten van kunst of historische architectuur kan veeleisend zijn. Vaak zijn er minimale
montagemogelijkheden, veel hoeken, koven
en nissen en bestaande bekabeling welke er
voor zorgen dat dynamische LED verlichting
moeilijk is. Daarnaast heeft een kunstwerk
meestal specifieke verlichtingseisen en kan
regelmatig verplaatst worden.

Naast energiebesparing zijn onderhoud en

Museo Radius laat je de architectuur en kunst

bedrijfszekerheid belangrijke issues voor de

zien zoals het bedoeld is.

samenstelling van de kwalitatief hoogwaardige
en betrouwbare LED-armaturen van Phoenix

1
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IN SELECTIE

He s s

IN SELECTIE

AEC
T e c hn i s c he s pe c i f i c a ti es

WiFi, stroom- en wateraansluitingen of laadinfrastructuur voor e-mobiliteit. Dit gekoppeld aan

Behuizing:	Vervaardigd uit drukgiet aluminium UNI

innovatieve LED-technologie, kleurcombinaties en

EN 1706 met een laag kopergehalte.

eenvoudig uitwisselen van tussenelementen

Kleur behuizing:	Gepoedercoat in RAL 7004. Andere

en functionaliteiten is de City Elements 200

kleuren op aanvraag.

gewoon variabel, gewoon multifunctioneel –

Afmeting:

gewoon slim.

		ALO1 L=680, B=130, D=395mm (inclusief

T e c h nis c h e s p e c ific a t ie s

		ALO2 L=680, B=300, D=535mm (inclusief

beugel type C)
beugel type C)

Behuizing:	Vervaardigd uit aluminium profiel en

		ALO3 L=680, B=605 D= 710mm. (inclusief

gepoedercoat in diverse standaard

beugel type C)

kleuren.
Afmeting:

Lichtbundel:	Wide area toepassing: asymmetrisch

Diameter ø200mm

narrow [ASN] en asymmetrisch wide

Mast:	Voorzien van grondstuk met twee

[ASW], bidirectional asymmetrisch

kabelinvoergaten of met voetplaat.

centrum [BAC] en bidirectional asym-

Lichtbundel:	Topelement met asymmetrisch en

metrisch links of rechts [BAR/BAL].

symmetrisch optiek voor straat en

Sport lighting: 	symmetrisch [SP], asymmetrisch narrow

plein verlichting.

[ASN], asymmetrisch wide [ASW], bidi-

		Tussenelement met asymmetrische

rectional asymmetrisch centrum [BAC]

reflector voor pleinen en looppaden.

en bidirectional asymmetrisch links of

Asymmetrische reflector voor façade

rechts [BAR/BAL].

verlichting en rotatie symmetrisch

CityElements 200

Montage:	Montage beugel zonder of met driver

reflektor kantelbaar van -35° tot +35°

Hess Licht + Form

AEC Illuminazione

voor façade verlichting.
Afscherming:

Drie verschillende afmetingen

ALO

Helder PMMA

box en MircroMoover.
Lichtkleur:

3000K, 4000K en 5700K

CRI:

CRI>70+ of CRI>80 en CRI>90.

Systeemvermogen:	vanaf 15W tot 50W, 220-240V/-50-60Hz

Controller:

Aan/uit, CLO, DALI of DMX

Lichtkleur:

Classificaties:

IP66 en IK08

3000K, 4000K en RGBW

Controler:	Aan/uit, 1-10V, DALI, DMX of CLO.
Classificaties:

Levensduur:	Wide Area >100.000 branduren L80B10

IP65 en IK06

bij1400mA

Levensduur:	L80 B10 100.000 branduren, TA <=25° C

1
6

Accessoires:	Diverse tussenelementen en SMART

“Keep Performance”
“Add Emotion”
“Sport and Wide area”

City oplossingen.

P RODU CT HI GHL IGH TS

P RODU CT HI GHL IGH TS

Multifunctioneel
Smart City elementen
Tijdloos design

Hess City Elements is een multifunctioneel verlichtingssysteem dat geschikt is om aan alle
eisen van de openbare ruimte te voldoen.
Dankzij de verscheidend en veelzijdigheid aan
elementen, diameters van 180mm, 200mm en
230mm en een variabele hoogte vanaf een
bolderarmatuur tot 9 meter hoge lichtzuil en
zelfs daarboven, Past City Elements zich ge-

ALO is een nieuwe LED straler die speciaal is
ontworpen om te voldoen aan de talrijke verlichtingsbehoeften van sportfaciliteiten (Sport
lighting) en verlichting van grote oppervlakken
(Wide Area). Het armatuur biedt maximale
ontwerpflexibiliteit en zorgt voor hoogwaardige
en duurzame verlichting.
De drie verschillende versies ALO1, ALO2 en ALO3

makkelijk aan zijn specifieke architectonische om-

zijn verkrijgbaar met een externe driver voor

geving aan.

gebruik op afstand, met driver gemonteerd op

De nieuwe versie van de City Elements 200 is

de bevestigingsbeugel en of met een innovatief

vereenvoudigd met nog meer functionaliteiten

bevestigingssysteem “MicroMoover”.

zoals luidsprekers, camera’s, schijnwerpers en
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Onze Lieve
Vrouw
Visitatiekerk
Budel

REFERENTIES

Erasmusbrug Rotterdam
04

De oude aanstraling van de kerk is vervangen door een
nieuw lichtconcept waarbij het verbijzonderen van het

Busstation Tilburg

nachtbeeld en het versterken van de herkenbaarheid van de
kerk belangrijk was. De kerk is een sociaal en cultureel erfgoed en een rijksmonument met een bijzondere architectuur.
Door middel van het nieuwe lichtontwerp komen de rode
kleur bakstenen en details van de kerk zeer mooi uit. De
kerk heeft een uitnodigende entree gekregen waarbij de
toren en het schip duidelijk van elkaar te herkennen zijn.
Toegepast zijn Lumenpulse grondbinbouw armaturen type
Lumenfacade ingrounds en Lumenfacade met 30% rode
LED’s en 70% witte LED en LED stralers Lumenbeam met
lichtkleur 3.000K . Alles wordt met DALI ingeregeld.

01

De Erasmusbrug, het icoon van Rotterdam, is voorzien
van SILL LED stralers. Toegepast zijn 34 stuks type 49L
stralers met een lichtkleur 4.500K en 50 stuks type 49L
stralers met RGBB (extra blauw). Alle armaturen zijn
voorzien van een afscherming om lichthinder voor voertuigen te voorkomen. Toegepast is een DMX lichtsturing
voor alle armaturen zodat de voorgeprogrammeerde
scenario’s snel en bewegend kunnen worden afgespeeld
op de brug.
Daarnaast is de functionele verlichting op het wegdek
gerealiseerd met SILL stralers type 155 met asymmetrisch
optiek, lichtkleur 3000K, DALI sturing en CityTouch module.

Bunge Loders
Croklaan Rotterdam
02

Fietstunnel Zevenaar

05

Oude IJsselbrug
Zutphen

foto: architectenbureau cepezed

06

Het nieuwe busstation van Tilburg is een onderdeel van
het gemoderniseerde OV-knooppunt Tilburg. Belangrijke
aandachtspunten; reizigerscomfort en een overzichtelijke verkeersafwikkeling. Dit wordt mede bereikt door
goede verlichting. Ingezet zijn NORKA armaturen type

Aan de bestaande brug is een extra brugdeel gemonteerd

BERN LED m2000 en m1500 met lichtkleur 4000K en

met zitbanken om vanuit de binnenstad van Zutphen naar

DALI gestuurd. In totaal zijn er 144 armaturen gemonteerd

de uiterwaarden te wandelen.

boven de luifel.

De oude brugconstructie wordt van onderaf aangelicht
met SILL stralers type 49M met lichtkleur 3000K en DALI
gestuurd. Het wegdek wordt verlicht met AEC straatverlichtingsarmaturen type ITALO 1 met 3000K en DALI gestuurd. In de banken op het nieuwe brugdeel zijn in totaal 129
stuks Lumenpulse lineare LED armaturen gemonteerd type
Lumenfacade. Toepast is de RGBW lichtkleur, DMX/RDM
gestuurd zodat elke seizoen een andere kleur zichtbaar is.

In de nieuwe tankopslag op de Maasvlakte zitten speciale
vetten die met name voor de levensmiddelenindustrie
worden gebruikt. Voor de functionele verlichting tussen
de tanks zijn NORKA armaturen toegepast.
Er zijn meer dan 230 stuks buisvormige armaturen type
ZUG LED, diameter ø75mm, geleverd met een lichtkleur
4000K en een PMMA afscherming.

03

Als onderdeel van de snelfietsroute tussen Zevenaar en
Arnhem is de fietstunnel aangelegd onder de Hengelder
in Zevenaar.
Een bijzondere tunnel, behalve een fietspad loopt er
ook een watergang door de tunnel. Door de speciale
onderwaterverlichting is de beweging van het water
’s avond en ’s nachts zichtbaar. Dit in combinatie met
linieaire LED verlichting aan de zijkant vormt het geheel
een sfeervolle en veilige onderdoorgang voor fietsers.

1
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INNOVATIES

Utiliteit

THEMA
Marcel Wijnstekers, Accountmanager

opgebouwd worden zodat er altijd een juiste oplossing

RIBAG heeft daarnaast nog veel meer innovatieve

Utiliteit, aan het woord over de

voor handen is.

producten die wij u graag laten zien.

innovaties in de sector Utiliteit

De technische specificaties van dit armatuur spreken voor
zich betreft kwaliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lumen-

ALPHALED

output variërend van 700 tot 4000 lumen, CRI80+ of 90+ en

Projection Lighting werd opgericht in 1991. Het bedrijf

een uitmuntende levensduur ( L80 B10 o.b.v. 135.000 branduren).

is gevestigd in Trafford Park in Manchester.

Mocht het zo zijn dat er later in het traject een verandering

In 2008 lanceerde het bedrijf het meermaals

dient plaats te vinden dan is dit geen enkel probleem. Dit

bekroonde merk AlphaLED met gebruikmaking van

vanwege het feit dat de onderdelen van de Lumencore

Xicato-lichtbronnen. De unieke corrigerende koude

altijd los te verkrijgen zijn. Dit betekent dat u bijvoorbeeld

fosfortechnologie levert ongeëvenaarde prestaties en

van een armatuur met een 60° bundel een Wallwash

is het enige LED-product dat een levensduur tot tien

armatuur kan maken of juist een armatuur met een 20°

jaar garandeert met geen merkbare kleurverandering

Het grote voordeel is dat u één aanspreekpunt heeft

optiek! Zo blijft u altijd flexibel zonder dat er een ander

en maximale lumenverlies van 15% gedurende deze

voor al uw vragen en meer. Mocht er bijvoorbeeld

armatuur moet worden aangeschaft. Een duurzame op-

periode! .

iets aan de hand zijn met uw verlichting dan kunt

lossing dus en aan te passen aan een andere inrichting van

u Industrielicht bellen om vervolgens ontzorgd te

de ruimte. Doordat het armatuur vanwege de uitstraling

worden! Hierdoor maken wij het verschil van dag en

hetzelfde is, heeft u esthetisch altijd een goed verhaal.

bij Industrielicht. Industrielicht is
toonaangevend in deze sector!
Een sector waar vele mooie
projecten gerealiseerd zijn.
Wat betekent dit nu concreet?

nacht.

“Verlichting doet veel meer dan alleen licht ge-

Innovaties in producten

ven. Licht verhoogt (leer- en arbeids-) prestaties,

Industrielicht heeft een reeks nieuwe innovaties waarvan

het veiligheid- en zekerheidsgevoel in uw werk-

hieronder een aantal uitgelicht worden.

plaats of parkeergarage maar biedt ook meer

2
0

comfort binnen uw school, kantoor, zorginstelling

LUMENPULSE

of recreatie omgeving. Tevens ondersteunt een

Lumenpulse is één van de toonaangevende merken

goed doordacht lichtplan voor extra koopgedrag

die Industrielicht vertegenwoordigt. Onder dit merk valt

Met de unieke Xicato technologie zijn de AlphaLED

binnen retail omgevingen. Met licht maakt u het

bijvoorbeeld de armatuur familie Lumencore. Deze

armaturen in trek bij de professionele lichtontwerpers

verschil”, vertelt Marcel Wijnstekers.

innovatieve familie downlighters is nieuw op de markt

omwille van de kwaliteit van het licht, prestaties

en uitstekend geschikt voor de utiliteitsbouw.

en betrouwbaarheid. Met een enorme range aan

In tijden van strengere wettelijke eisen helpt ver-

De Lumenpulse Lumencore-familie bestaat uit hoog-

downlighter van groot tot klein, rond en vierkant

lichting ook organisaties duurzamer te maken.

waardige LED down lighters voor plafondtoepassin-

Verlichtingsoplossingen voor de utiliteitssector,

gen. Het unieke van dit armatuur is dat de basis altijd

RIBAG

wel een armatuur dat past binnen uw verlichtings-

waarbij duurzaamheid voorop staat en tegelijker-

hetzelfde is. De kern van het armatuur, de “Core,”

Industrielicht is officieel importeur van RIBAG Lighting. Het

vraagstuk.

tijd energie en kosten bespaart worden.

(basismodule) kan met diverse bouwstenen verder

bedrijf werkt met architectonische verlichting waarbij de

Daarnaast zijn er armaturen met lichtstromen van

optieken van BARTENBACH toegepast worden. Het bedrijf

500lm tot 5000lm met LED kleurtemperatuur vanaf

Ruime keuze uit armaturen

is welbekend in de verlichtingswereld door zijn perfecte

2.200K tot 5.600K en CRI80+ tot 98 beschikbaar.

Industrielicht heeft een ruime keuze uit verschillende

optieken waardoor de distributie van het licht optimaal is.

De verlichting van AlphaLED kom je tegen in horeca,

armaturen van fabrikanten die tevens exclusief door

Als voorbeeld noemen we het armatuur type Spark. Dit

publieke ruimtes, wellness, kantoren, privéwoningen

ons worden vertegenwoordigd binnen Nederland.

armatuur valt op door zijn kleine doorsnede (inbouwmaat

en/of musea.

Door de juiste fabrikanten te selecteren, bieden wij

58mm en ringmaat max 85mm) en prestaties (1600 – 1800

een totaaloplossing in alle mogelijke projecten.

lumen).

Tot slot

Of we nu praten over verlichting in een magazijn of

Door de BARTENBACH optieken ( 15°, 30°, 50°, 70° en Wall-

Samengevat is Industrielicht de partner die een ge-

mooie down-lighters met een juiste UGR-waarde

wash) is dit armatuur uniek. Daarnaast heeft de 70° versie

balanceerd lichtplan voor u kan maken en u ook

voor perfecte Visual Comfort, we hebben het allemaal.

nog steeds een UGR-waarde van 12!

volledig ontzorgt van begin tot eind van het project!
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advertentie

Priess

IN MASTEN

-

ECO-vriendelijk en duurzaam.

-

100% gerecycled materiaal aluminium en glas.

-

18% Monocrystalline zonnecellen.

BessaHotel Baixa, Porto. Light planning by Light2Life.
Project by STOA arquitectura. © Alexander Bogorodskiy

Te c h nis c h e s p e c ific a t ie s

Mast:
-

Aluminium extrusie profiel Ø250/4mm/6mm.

-

Lengte vanaf 3m tot 10m.

-

Met voetplaat

De Plectre SUN is een elegante en

-

Toegangsluik voor montage LCM.

esthetische solar mast die elke openbare

-

Aluminium geanodiseerd

-

EN 40-6/CE

ruimte zal verfaaien.

Batterij

De solar mast heeft geen grote Solar

-

Type AGM Gel, 12V, 100AH, VRLA

-

Afmeting 330x172x222mm met 31.6kg.

panelen op of aan de mast. De solar

-	Geschikt voor omgevingstemperatuur -15°C tot

panelen zijn geïntegreerd in de mast.

-

+50°C
97% te recyclen.

De mast is geheel zelfvoorzienend in
energie en heeft dus geen ondergrondse

Control en power management systeem.
-

Stand alone

voedingskabel meer nodig om te

-

Werking op 12V

functioneren.

LYSS
OUTDOOR PROJECTORS FOR HIGHLIGHTING ARCHITECTURAL ELEMENTS IN FACADES

-	Geschikt voor maximaal 250W doch inclusief dimming.
-	365 dagen voorgeprogrammeerd of astronomische
klok

De Plectre Sun bestaat uit een driehoekig profiel waarbij
aan één of twee zijden zonnecellen gemonteerd kunnen
worden, gebaseerd op de energiebehoefte en de geografische locatie. De zonnecellen zorgen voor een maximale

-

Direct Current tot maximaal 250Wp

-

LED driver 0Ma- 2000Ma Constant current

-

Communicatie GPRS Web 850/900/1800/1900MHz

-

USB port optioneel voor Web connectie.

opname van direct en gereflecteerd zonlicht gedurende
de dag door met een optimale bedrijfszekerheid tijdens

Zonnecellen

de nacht.

-

PLECTRE SUN is flexibel en is geschikt voor de meest gang-

-	Afmeting 1590x166mm (minimaal 3 tot maximaal 6

bare LED-armaturen. Het geïntegreerde controlersysteem

Monocrystaline 19.6% Silicium cellen.
modules per zijde.

-

Capaciteit 44Wp (120-2340Wp per zijde)

-

Bescherming zonnencel door 3mm veiligheidsglas

profiel en het volgen van bedrijfsinstellingen, storingen en

-

Werking bij omgevingstemperatuur -20°C tot +85°C

prestaties mogelijk.

-

Certificering IEC 61215/IEC 61730 1 en 2.

[LCM] maakt het beheer van het individuele verlichtings-
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