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INLINO

MAATWERK OPTIES

INLINO is een LED bandraster armatuur met een uitzonderlijk hoog lichtcomfort. Een volledig nieuw ontwerp
dat is gericht op het optimaal integreren van de LED-techniek met een bijbehorende moderne uitstraling.
De witte reflector units zorgen voor een brede en gelijkmatige verspreiding van het licht en zijn tevens zo
ontworpen dat de luminantie minimaal is. Hierdoor zijn deze armaturen geschikt voor ruimten waar gewerkt
wordt met beeldschermen (UGR<19). Het INLINO armatuur is de perfecte keus om één op één bestaande T8
en T5 fluorescentie bandraster armaturen te vervangen.
Nog meer besparen en gebruiksgemak kan worden gerealiseerd
door het toepassen van sensoren, dimmers of integratie in
domotica- en gebouwbeheerssystemen. De INLINO kan aan elk
gewenst systeem gekoppeld worden. De armaturen zijn ontworpen met het oog op lichtcomfort, lichtbeeld en efficiëntie.
Door optimalisatie van de reflectoren en het nauwkeurig afstemmen van de componenten is aan deze uitgangspunten ruimschoots voldaan. De totale lumenstroom van het armatuur is
3800lm bij een systeemverbruik van 30W (UGR<19). Of 5500lm
bij een systeemverbruik van 45W (UGR<21). De Inlino armaturen
voldoen aan de EIA eis met betrekking tot de lichtopbrengst gedurende de levensduur (L90/B50 50.000 uur), hetgeen betekent
dat u in aanmerking komt voor subsidie op deze investering!
De INLINO armaturen zijn standaard 1720mm lang en verkrijgbaar in 3 breedten: 184mm, 147mm en 126mm. Het is ook
mogelijk om klantspecifieke lengten te produceren.
De 2 breedste versies zijn voorzien van een systeem voor plenum
luchtafzuiging. Verkrijgbaar met de lichtkleuren 3000K of 4000K
en een tunable white versie (2700-6500K). De armaturen kunnen
uitgevoerd worden met diverse LED drivers waaronder aan/uit,
dimbaar, draadloos aanstuurbaar, met daglichtregeling en tal
van andere opties zoals volledige integratie in andere (smart)
systemen. Ook kunnen we diverse sensoren in de armaturen
inbouwen. Elke toepassing heeft andere eisen en elke gebruiker
andere wensen. Wij stellen de INLINO zo voor u samen dat er
geen compromissen zijn.

Wel al investeren in de INLINO voor directe besparing, maar
nog niet klaar voor verdere systeem integratie? Geen probleem.
Door de modulaire opbouw bieden we de mogelijkheid om uw
systeem naderhand te up-graden met meer functies voor extra
energiebesparing en gebruiksgemak.
De INLINO is opgebouwd uit een zelfdragende geëxtrudeerde
aluminium behuizing die de warmte van de LED’s zeer goed
afvoert. Door deze goede koeling blijven de temperaturen van
de LED’s ver beneden de maximale waarde. Dit resulteert in een
zeer hoge betrouwbaarheid en stabiliteit gedurende de gehele
levensduur.
Bij de INLINO is de driver buiten de behuizing geplaatst. Dit doen
we om de temperatuur van de driver zo laag mogelijk te houden.
Dit komt de levensduur en betrouwbaarheid van de elektronische componenten sterk ten goede. Bijkomend voordeel is dat
we zeer flexibel zijn in de keuze van de gewenste driver.
De versies met breedte 184mm en 147mm zijn voorzien van
een metalen buiten mantel met plenum luchtafzuiging waarbij
de maatvoering is afgestemd op de meest gangbare bandraster
plafonds. De hoogte van de INLINO is met slechts 48mm lager
dan de bestaande bandraster armaturen.
De INLINO is ontworpen voor toepassing in bijvoorbeeld
kantoren, scholen en zorginstellingen.

EFFICIËNT NAAR ENERGIELABEL C MET HET INLINO BANDRASTERARMATUUR!

De INLINO is zo ontworpen dat we flexibel
OPTIEK
zijn in de gewenste uitvoering.
Ook kan maatwerk geleverd worden.		
KLEUR
Dit kunnen we realiseren doordat we deze
TEMPERATUUR (CCT)
in onze fabriek in Nederland samenstellen.
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INLINO

VOOR RENOVATIE EN SMART
TOEPASSINGEN

OPTIEK VOOR:
• EGALE LICHTVERDELING
• BREDE UITSTRALING
• UGR<19
• HOOG LICHTCOMFORT
• WITTE OF ZILVERGRIJZE OPTIEK
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INLINO

FLEXIBEL EN KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Unieke kenmerken
					

• bijzonder comfortabele lichtuitstaling							

					

• hoge efficiëntie voor optimale energiebesparing						

					

• vele standaard mogelijkheden en maatwerk opties

					
• voldoet aan de EIA eis L90/B50 50.000 uur					
					
					
• geschikt voor nieuwbouw en renovatieprojecten én het gelijktijdig smart maken
					
van de verlichting							
					
					
• mogelijkheid om achteraf te upgraden							
				
					
• zeer goede koeling zodat de hoeveelheid licht gedurende levensduur gelijk blijft
															
					
• geschikt voor toepassing in combinatie met plenum afzuiging
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