
aanBieding!

Specificaties
Wattage  30W
Voltage  100-240V (AC)
Powerfactor  minimaal 0,95
Driver   WeLed (inclusief)
Straling  120 graden
Behuizing  Aluminium, wit
Levensduur  minimaal 50.000 uur
IP-waarde  20
Garantie  5 jaar 

Eigenschappen
Kleur   warm wit/neutraal wit/daglicht

Kleurtemperatuur 3000K/4000K/6000K
Lumen output 3300/3600
Lumen per Watt 110/120
CRI-index  >80
UGR   <22

Afmetingen
Maat 1 (mm)  595 x 595 x 11
Maat 2 (mm)  1195 x 295 x 11 

led-paneel

Artikelnr. Omschrijving Lumen Wattage Kleur  Afm.  Prijs
206521 LED-paneel  3300  30W  3000K  1  €45,-
206522 LED-paneel  3600  30W  4000K 1  €45,-
206524 LED-paneel  3600  30W  6000K  1  €45,-
206530 LED-paneel  3300  30W  3000K  2  €55,-
206532 LED-paneel  3600  30W  4000K 2  €55,-
206533 LED-paneel  3600  30W  6000K  2  €55,-

Met dit LED-paneel bespaar je maar liefst 
55% op energiekosten t.o.v. conventionele  
TL-armaturen. Door zijn vermogen van 30W  
resulteert dit in een erg goede lichtop-
brengst. Het paneel is ‘plug & play’ met een 
eurostekker en 1,5 meter snoer. Binnen één 
minuut geplaatst en gebruiksklaar!

vanaf€45,-
*andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar
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Bent u al om?
wat led je?
Bedrijven mogen per 1 juli 2020 enkel nog LED-verlichting gebruiken. Zo luidt de 

motie van het CDA en GroenLinks die werd aangenomen door de Tweede Kamer. 

Wat betekent dit voor de ondernemer?

Productiviteit en veiligheid

Het is sowieso van groot belang dat werkruimtes van de 
juiste verlichting zijn voorzien. Een deskundig lichtplan 
vergroot de productiviteit van medewerkers. Bovendien 
draagt het bij aan de veiligheid op de werkvloer.

Besparing op energie en onderhoud

Bovendien kan er veel worden bespaard op energie en 
onderhoud. LED-verlichting gaat langer mee en ver-
bruikt minder stroom. De investering in LED-verlichting 
kan zich in twee jaar tijd terugverdienen, afhankelijk van 
de toepassing. Onderzoek wijst bovendien uit dat de 
massale overschakeling op LED door het bedrijfsleven 
0,9 megaton CO2 winst oplevert.

Subsidieregeling

Wat veel mensen niet weten, is dat lichtrenovatie (deels) 
gesubsidieerd kan worden. LED-verlichting levert niet 
alleen een forse energiebesparing op, maar het kan ook 

voordelig worden gerealiseerd. Wij kunnen je helpen 
met besparen!


