
Producten & Services
Wat je wel of niet ziet, heeft alles te maken met  
belichting. Wij geloven dat de beste prestaties alleen 
worden geleverd bij het beste licht. Het realiseren van 
goede verlichting op uw werkplaats of kantoor is niet 
eenvoudig. Daarom helpen wij u graag.  
Wij laten u het licht zien.

3e druk

licht



informatie
CRI/RA kleurweergave
CRI is een index voor de kwaliteit van de kleurweergave 
van de lichtbron. RA is altijd maximum 100, dat is gelijk 
aan zonlicht. Hoe hoger de RA waarde, hoe natuurlijker 
het licht is. Voor ruimten waar veel gewerkt wordt met 
kleurbeoordeling is dit een belangrijke waarde. Denk 
aan laboratoria, kapsalons, tandartsen, kledingwinkels 
etc.

Luxwaarde
Om de hoeveelheid licht te bepalen in de ruimte wordt 
gemeten met de eenheid lux. In de norm NEN-EN 
12464-1 staat omschreven hoeveel lux een bepaalde 
ruimte behoeft en wat de specifieke eisen daarvan zijn.
Voor een productiehal gelden weer andere waardes dan 
voor een magazijnhal. Voor kantoren en gangen zijn er 
weer andere waardes als uitgangspunt. Zo heeft elke 
toegepaste ruimte een voorgeschreven norm.

Kleurtemperatuur
De kleurtemperatuur van een lichtbron wordt uit- 
gedrukt in de eenheid Kelvin, afgekort naar ‘K’. 
Veel voorkomende kleurcodes zijn:

2700K - 827 Zeer warm wit licht (vergelijkbaar met   
  een gloeilamp)
3000K - 830 Warm wit licht (wordt veelal in kantoren  
  gebruikt, echter ook vaker 4000K)
4000K - 840 Koud wit licht  (wordt vaak gebruikt in   
  magazijnen, opslaghallen, schuren)
6500K - 865  Zeer koud wit licht (daglicht, wordt vaak  
  gebruikt in laboratoria, productieomge-  
  vingen, magazijnen)

Macadam steps
Dit is een meeteenheid om te bepalen hoeveel Kelvin 
een lichtbron mag afwijken van de opgegeven kleur-
temperatuur. Alles hoger dan 5 is doorgaans niet 
geschikt voor binnentoepassingen, omdat de waardes 
onderling te veel kunnen afwijken.

UGR waarde
De Unified Glare Rating is een waarde die aangeeft in 
welke mate armaturen lichthinder veroorzaken voor 
de gebruikers in die ruimte. In de NEN-normen staat 
omschreven welke UGR waarde een ruimte minimaal 
moet hebben.

Kantoor     UGR <19
Circulatiegebieden en gangen   UGR <28
Tekenkamer     UGR <16
Gemiddeld industriewerk   UGR <25

Powerfactor
De powerfactor is een meetlat die aangeeft hoe  
efficiënt elektrisch vermogen wordt afgegeven aan de 
verbruiker. Idealiter is dat de PF gelijk is aan 1. En alles 
lager dan 1 betekent dat er extra vermogen nodig is om 
het gewenste vermogen aan de verbruiker af te geven. 
LED lichtbronnen met een lage powerfactor verbruiken 
meer dan het opgegeven wattage en kunnen boven-
dien storingen geven in het netwerk. Alles lager dan 0.9 
wordt niet geaccepteerd voor de Energie Investerings 
Aftrek (EIA). Powerfactoren lager dan 0.75 moeten 
vermeden worden.
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IP waarde
IP-waarden (International Protection Rating) geven aan 
in welke mate een armatuur of lichtbron beschermd is 
tegen voorwerpen, stof en vocht. IP-waarden bestaan 
altijd uit twee cijfers:

1e cijfer Bescherming tegen binnendringen van  
  voorwerpen en stof
2e cijfer  Bescherming tegen vocht/water

1e cijfer

IP 0X    Niet beschermd
IP 1X    Beschermd tegen voorwerpen met een   
  diameter groter dan 50 mm
IP 2X  Beschermd tegen voorwerpen met een   
  diameter groter dan 12 mm
IP 3X  Beschermd tegen voorwerpen met een   
  diameter groter dan 2.5 mm
IP 4X  Beschermd tegen voorwerpen met een   
  diameter groter dan 1 mm
IP 5X  Beschermd tegen stof
IP 6X  Stofdicht

2e cijfer

IP X0  Niet beschermd
IP X1  Beschermd tegen druppelend water
IP X2  Beschermd tegen druppelend water bij   
  een schuine stand tot 15 graden
IP X3  Beschermd tegen sproeiend water
IP X4  Beschermd tegen opspattend water
IP X5  Beschermd tegen waterstralen
IP X6  Beschermd tegen stortbuien
IP X7  Beschermd tegen onderdompeling 
IP X8  Beschermd tegen verblijf onder water

IK-waarde
De IK-waarde duidt de slagvastheid en dus ook de 
vandaalbestendigheid aan van het armatuur.

Meest voorkomend:

IK 00  Geen weerstand
IK 02  Weerstand tegen schokken van 0,2 J   
  (standaard open armatuur)

IK 03  Weerstand tegen schokken van 0,35 J   
  (standaard armatuur met polymeth- 
  acrylaat afscherming)
IK 05  Weerstand tegen schokken van 0,7 J   
  (open armatuur met versterkte optiek)
IK 08  Weerstand tegen schokken van 5 J 
  (gesloten armatuur met polycarbonaat   
  of glazen afscherming, beschermd   
  tegen vandalisme)
IK 10  Weerstand tegen schokken van 20 J   
  (vandaalbestendig gesloten armatuur).

Omgevingstemperatuur
De omgevingstemperatuur geeft aan in welke omge-
vingstemperatuur een armatuur toegepast mag wor-
den. Denk hierbij aan lage temperaturen zoals in vries- 
en koelcellen, maar ook aan maximale temperaturen 
zoals gieterijen, droogruimten waar veel warmte 
gegenereerd wordt. 

Belangrijk: levensduur van een 
LED-armatuur

1. Uitdrukking in aantal uur
De levensduur van een LED-armatuur wordt uitgedrukt 
in branduren. Zo kan een armatuur een levensduur 
hebben van 50.000 uur.

2. L-waarde
De L-waarde is het lumenbehoud na het verstrijken van 
de levensduur.

3. B-waarde
De B-waarde is het percentage leds die na de levens-
duur minder presteert dan de gegeven L-waarde.
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led-downlighter

Specificaties Armatuur
Levensduur:
Gradenbundel:
Garantie:
Voltage:
Kleur behuizing:
Afdekking:
Kleurtemperatuur:
CRI Index:
Efficiëntie:
Powerfactor:
MacAdam steps:
Lumenbehoud:

>36.000 uur
111º
3 jaar, 5 jaar bij projectregistratie*
220-240V AC
Wit
Opaal kunststof
3000K / 4000K
>80
>70 Lumen per Watt
>0.60
<4
L80 B10 >36.000

downlighter
Onze downlighter is ultra plat en heeft een 
opalen afscherming. Ideaal voor gangen of toi-
letruimtes door zijn zeer brede lichtverdeling. 
De downlighter is leverbaar in een zevental 
maatvoeringen en lumenstromen. Het arma-
tuur wordt ‘plug & play’ afgeleverd met aan 
de primaire zijde een snoer/stekker. Optioneel 
zijn dimbare versies dan wel noodmodules 
mogelijk.
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Omschrijving    Kleur  Lumen  Wattage  Afmeting nr.  
Downlighter LED opaal  3000K  420Lm  6W   1
Downlighter LED opaal  3000K  960Lm  9W   2
Downlighter LED opaal  3000K  1200Lm  12W   3
Downlighter LED opaal  3000K  1440Lm  15W   4
Downlighter LED opaal  3000K  1920Lm  18W   5
Downlighter LED opaal  4000K  420Lm  6W   1
Downlighter LED opaal  4000K  960Lm  9W   2
Downlighter LED opaal  4000K  1200Lm  12W   3
Downlighter LED opaal  4000K  1440Lm  15W   4
Downlighter LED opaal  4000K  1920Lm  18W   5

Afmeting nr.  A (mm)  B (mm)  C (mm)
1    Ø120   Ø105   12
2    Ø150   Ø135   12
3    Ø170   Ø155   12
4    Ø190   Ø175   12
5    Ø240   Ø225   12
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indirect led-paneel

Lichteigenschappen
Levensduur  >100.000 uur
Garantie  5 jaar
Voltage  220-240V AC
Kleur    wit
Kleurtemperatuur  3000K / 4000K
Lumenbehoud L80 B50 >100.000
Efficiëntie   >120 Lumen per Watt
CRI index   >80
Powerfactor  >0,95
UGR    <19

luxe uitstraling
Dit indirecte LED-paneel heeft met zijn lens 
techniek een zeer lage verblindingswaarde 
(UGR<19) en is daarmee uitermate geschikt 
voor gebruik in kantoren en verblijfsruimtes.
Dit paneel is gemakkelijk te installeren en te 
plaatsen in bestaande systeemplafonds. Het 
paneel geeft ruimtes een luxe uitstraling.

Afm. A(mm) B(mm) C(mm)
1  595   595   40
2  1195   295   40
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Omschrijving   Kleur  Lumen  Wattage  Afmeting nr.  
Indirect LED-paneel  3000K  3549  29W   1
Indirect LED-paneel  3000K  4732   39W   1
Indirect LED-paneel  4000K  3658   29W   1
Indirect LED-paneel  4000K  4878   39W   1
Indirect LED-paneel  3000K  2465   19W   2
Indirect LED-paneel  3000K  3549   29W   2
Indirect LED-paneel  4000K  2541   19W   2
Indirect LED-paneel  4000K  3658   29W   2
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Led-paneel
duurzaaM & EFFICIENT
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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. 

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

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 (<19 ook leverbaar)
Efficiëntie  >125 Lumen per Watt
Afmetingen
Maat 1 (mm)  595 x 595 x 11
Maat 2 (mm)  1195 x 295 x 11 

Artikelnr. Omschrijving Lumen Wattage Kleur  Afm. 
206521 LED-paneel  3600  30W  3000K  1
206522 LED-paneel  3950  30W  4000K 1
206524 LED-paneel  4000  30W  6000K  1
206530 LED-paneel  3600  30W  3000K  2
206532 LED-paneel  3900  30W  4000K 2
206533 LED-paneel  4000  30W  6000K  2



outdoor
duurzaaM & EFFICIENT
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Van open terreinen, parkeerplaatsen tot 
gevelaanstraling. Dit outdoor armatuur is 
ontworpen om te voldoen aan een brede reeks 
schijnwerpertoepassingen. Reeds aanwezige, 
inefficiënte schijnwerpersystemen kunnen 
eenvoudig vervangen worden door dit 
armatuur. 

Model  Kleur  Lumen Efficiëntie Aant. leds Hoek
240 Watt  4000K  27.840  116 lm/W  144 stuks  60º
240 Watt  5700K  27.840  116 lm/W  144 stuks  60º
480 Watt  4000K  55.680  116 lm/W  288 stuks  60º
480 Watt  5700K  55.680  116 lm/W  288 stuks  60º

Model 240 Watt Model 480 Watt



lichtlijn
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Specificaties
Behuizing  Geëxtrudeerd gecoat 
   aluminium RAL9016
Spanning  220V-240V 50-60HZ
Werktemperatuur -20 °C - +50 °C
Wattages  40Watt/75Watt 
   (overige uitvoeringen op   
   aanvraag)
Lumenstroom 6.000 lumen/
   11.250 Lumen
Stralingshoek 30º/60º/90º/120º 
   (opale afdekking)/
   Asymetrisch/
   Dubbel asymetrisch
LEDs   Samsung LM561
Lumenbehoud 25° L70B10: 135,000 hours   
   (30% lichtafname)
Lumenbehoud 50° L70B10: 93,000 hours   
   (30% lichtafname)
Transformator Tridonic met temperatuur-  
   en overspannings-
   beveiliging
Afmeting  1570 x 70 x 80mm
Beschermklasse IP52, IK10
Powerfactor  PF > 0,96
Kleurtemperatuur 5000K, RA>80
Werkende lengte 1500 mm

Vervanging van oude lijnverlichting naar 
nieuwe LED lijnverlichting kan leiden tot een 
energiebesparing van 70-80%. 
Hiernaast heeft de Linea Serie een levensduur 
van meer dan 100.000 branduren, waardoor 
de besparing op de exploitatiekosten kan 
oplopen tot ruim 90%. Deze extreem lange 
levensduur maakt deze lichtbron ook erg ge-
schikt voor volcontinu gebruik. Door verschil-
lende aanvullende slimme aansturingen kan 
het energieverbruik nog verder gereduceerd 
worden. Tijdsverlies door uitpakken en assem-
bleren is verleden tijd. Door het slimme ont-
werp is montage door één persoon mogelijk.

compleet
systeem



lichtlijn kit
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Eigenschappen
Kleur   Warm wit, neutraal wit,   
   koud wit, daglicht
Kleurtemp.  3000K/4000K/5000K/6000K

Efficiëntie  160 Lumen per Watt
CRI-index  >83
Powerfactor  >0,90
MacAdam steps <6

Specificaties
Type verlichting Lichtlijn
Type LED  EDISON 2835
Voltage  220-240 AC
Levensduur  >54.000 uur
Driver   Osram, dipswitch instelbaar
Wattage  max. 60W
IP-waarde  IP40
Garantie  5 jr. 
Behuizing  Aluminium + PMMA (wit)
Straling  30°/60°/90°/120°/   
   DA25°/25°LoR 

In veel fabrieken, magazijnen, werkplaatsen, 
productie- en winkelruimtes zijn lichtlijnen  
van bestaande merken geïnstalleerd. Door 
deze verlichting te vervangen met LED kan 
er veel geld bespaard worden. Om te voor-
komen dat de basisrail ook vervangen moet 
worden, is er nu een retrofit versie van 
alleen de lichtmodule beschikbaar. Omwis-
selen was nog nooit zo makkelijk.
Door de lichtunit te vervangen wordt er een 
grote energiebesparing gerealiseerd. Ook 
worden de onderhoudskosten sterk verlaagd 
door de langere levensduur. De LED-modu-
les van deze retrofit oplossing hebben een 
Osram driver met 155-160Lm per Watt en 5 
jaar grantie. De Osram driver is met 
dipswitches op een verschillend amperage 
in te stellen. Dimbare varianten zijn op aan-
vraag leverbaar. 

retrofit kits

A B C D E F

30° 60° 90°

Dubbel
A-sym 
25°

Enkel
A-sym 
25° Milky



Dit armatuur is geschikt voor zowel opbouw, 
als pendelmontage. In de behuizing is een 
wit gelakte plaatstalen basis geplaatst die 
met veerklemmen is bevestigd met daarop 
de LED-platines. Tevens is deze reflector 
zelfhangend in de speciale ‘hang-on’-beu-
gels, wat het monteren sterk vereenvoudigd. 
De opalen kap van slagvast polycarbonaat 
zorgt voor een brede verlichting.

led waterdicht

Meer informatie of actuele prijzen? licht@schippertechniek.nl | www.sthb.nl | 0546 574 800

Productvoordelen
• Gelijkmatig verdeeld licht
• Energiebesparing van maximaal 50% 

(vergeleken met armaturen die fluorescen-
tielampen gebruiken)

• Eenvoudige installatie, geen gereedschap 
vereist voor aansluiting

• 3 jaar garantie

Toepassingsgebieden
• Ideaal voor industriële- en opslag- 

faciliteiten
• Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
• Garages
• Werkplaatsen, assemblagelijnen

Productkenmerken
• Hoog lichtrendement: tot 120 lm/W
• Beschermingsgraad: IP65
• Uitstralingshoek: 115°
• Doorvoerbedrading mogelijk
• Behuizing van polycarbonaat
• Technische uitrusting
• Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen 

veiligheidsschroeven
• Montageaccessoires inbegrepen (ophangkit, 

diefstalbeschermingskit)



Artikelnr. Wattage  Lumen Kleur Afmeting  (L x B)
227531 9W 1080 4000k 600 x 77 x 66
227532 18W 2160 4000k 600 x 77 x 66
227533 20W 2400 4000k 1200 x 77 x 66
227535 40W 4800 4000k 1200 x 77 x 66
227538 25W 3000 4000k 1200 x 77 x 66
227539 50W 6000 4000k 1200 x 77 x 66
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Er is ook een budgetversie leverbaar. Neem 
voor meer informatie contact met ons op.



Afm.  A (mm) B (mm) C (mm)
1  662 96  111
2  662 146  111
3  1272 96  111
4  1272 146  111
5  1572 96  111
6  1572 146  111

Specificaties
Levensduur:
Garantie:
Voltage:
Behuizing:
Kleur behuizing:
Afdekking:
Montage:
Kleurtemperatuur:
Efficiëntie:
CRI Index:
Powerfactor:
MacAdam steps:
Lumenbehoud:

>75.000 uur
5 jaar
220-240V AC
Polycarbonaat
Grijs
Polycarbonaat
Plafondklem (RVS) 
4000K
>110 Lumen per Watt
>80
>0.95
<3
L80 B50 >75.000

Deze explosieveilige armaturen zijn hoog-
waardige, Europese armaturen, waarbij een 
Zone 2 of 22 van toepassing is. Deze versie 
wordt geleverd inclusief LED-module, welke 
geïntegreerd is. Het armatuur is in diverse 
maatvoeringen en lumenoutputs leverbaar. 
Daardoor heeft het antwoord op de meest 
gestelde eisen. Het armatuur is uiteraard 
voorzien van certificaat.

LED waterdicht

led explosieveilig

A B

C
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Omschrijving  Kleur Wattage  Afmeting
LED 1x1300 C101 PC/OP Ex  3000K  12W  1
LED 1x1900 C101 PC/OP Ex  3000K  16W  1
LED2x1300 C104 PC/OP Ex  3000K  24W  2
LED2x1900 C105 PC/OP Ex  4000K  31W  2
LED1x2600 C107 PC/OP Ex  4000K  24W  3
LED1x3800 C108 PC/OP Ex  4000K  31W  3
LED2x2600 C110 PC/OP Ex  3000K  46W  4
LED2x3800 C111 PC/OP Ex  3000K  62W  4
LED1x3200 C113 PC/OP Ex  3000K  29W  5
LED1x4700 C114 PC/OP Ex  4000K  39W  5
LED2x3200 C116 PC/OP Ex  4000K  58W  6
LED2x4700 C117 PC/OP Ex  4000K  78W  6
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led-Buizen
De nieuwste generatie full glass (G7) LED 
buizen van Osram is de ideale vervanger 
van de conventionele TL-Buis. De Osram 
High Performance LED buis kan middels een 
enkelvoudige voeding direct op de netspan-
ning aangesloten worden. Hiervoor is geen 
VSA meer nodig. Tevens kan de LED buis door 
de meegeleverde LED starter eenvoudig 
uitgewisseld worden met de TL buis in een 
conventioneel armatuur. Hiervoor is geen 
herbedrading noodzakelijk. Met de zeer 
hoge lichthoeveelheid van 160 lumen per 
watt geeft deze LED buis meer licht dan een 
normale TL-buis. Deze buizen hebben maar 
liefst een levensduur van 60.000 branduren 
en 5 jaar garantie. 

SuBstituBes

Eigenschappen
Kleur    Warm wit/Neutraal wit/
   Daglicht
Kleurtemperatuur  3000K / 4000K / 6500K
Efficiëntie   160 Lumen per watt
CRI index   >80
Powerfactor  >0.95
Roteerbare fitting  Ja 

Specificaties
Type verlichting  LED-buis
Lichtbron   intern
Type LED   Osram SMD
Voltage   220-240V AC
Levensduur   60.000 uur
Lampvoet   G13
Afdekking  Opaal glas
IP waarde  IP20
Garantie  5 jaar
Straling  160 graden
Omgevingstemp. -20… +50C
Afmeting  120cm/150 cm
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led-trog
Dit veelzijdige en vertrouwde trogarmatuur 
in LED zorgt dankzij een uitgekiend licht-
beeld voor een goede verlichting van alge-
mene ruimten en werkplekken. Bovendien 
zijn de onderhouds- en energiekosten mi-
nimaal. Het armatuur is eenvoudig te mon-
teren en biedt voldoende ruimte voor door-
voerbedrading.

Trog armatuur

Eigenschappen
Omgevingstemp. -10˚C tot +35˚C
Powerfactor  0,99
CRI   >80
Levensduur  >50.000 uur
MacAdam steps <3,0
Kleurtemperatuur 4000K

Opties
DALI dimbaar
Doorvoerbedrading 1-fase/3-fase
Noodverlichting

Productnr. Omschrijving  Watt Kelvin  L (mm) B (mm) H (mm)
177339  Trog 84 3700LM 1500 34 4000  1476  111  70
177338  Trog 84 4900LM 1500 48 4000  1476  111  70
172650 Trog 84 7500LM 1500  67 4000  1476  111  70
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Deze straler is een zeer hoogwaardige 
energiezuinig straatverlichtingsarmatuur voor 
jarenlange zorgenloze verlichting. De Libra 
Serie wordt compleet in Nederland geprodu-
ceerd waarbij uitsluitend componenten en 
onderdelen van de hoogst haalbare kwaliteit 
worden toegepast. 

outdoor straler

led-straler

Specificaties 
Montagewijze: Opzet of overschuif Ø60mm of met adapter Ø48mm , 0 - 15° kantelbaar
Behuizing : Robuuste behuizing uit spuitgietaluminium met geïntegreerde koelribben
Kleur: RAL 7037
Afscherming: Glas
Aansluitspanning: 220V-240V 50-60HZ
Omgevingstemperatuur: (ta) -30 °C - +35 °C
Elektrische aansluiting: Interne M16 doorvoer aansluiting
Uitvoeringen: 15Watt - 200Watt (overige uitvoeringen op aanvraag)
Uitstraalhoeken: IESNA Type 1, 2, 3, 4 (overige uitvoeringen op aanvraag)
Leds: Cree XT-E High-power leds
Levensduur: L90B10: >109.000 branduren (10% lichtverlies)
Afmeting: [L x B x H] 15W - 80W: 620x260x190mm 100W - 200W: 640x300x225mm
Beschermklasse: IP65, IK08
Verwachte levensduur: >100.000 branduren (@ Ta 25 °C)
Kleurtemperatuur: 3000/4000/5700 Kelvin RA>70 (overige uitvoeringen op aanvraag)
Powerfactor: >0.96
Garantie: 5 jaar garantie op leds + transformator



Type I (T1)
De Type-I verdeling is ideaal voor het verlichtten van 
smalle looppaden, brandwegen en trottoirs. De armatu-
ren bevinden zich doorgaans in de buurt van het midden 
van het te verlichtten pad. De breedte van het pad of 
straat is ongeveer gelijk aan de montage hoogte van 
de armaturen. Geadviseerd toepassingsgebied: Smalle 
paden, brandwegen en trottoirs.

Type II (T2)
De Type-II verdeling wordt gebruikt voor brede looppa-
den, opritten en toegangswegen, evenals voor smalle 
straten. De armaturen bevinden zich doorgaans aan de 
zijkant van het te verlichtten pad of straat. De breedte 
van het pad of straat is doorgaans niet groter dan 1,5x 
de montage hoogte van de armaturen. Geadviseerd 
toepassingsgebied: Brede looppaden, opritten en toe-
gangswegen.

Type III (T3)
De Type-III verdeling is bedoeld voor rijbaanverlichting, 
parkeerplaatsen en andere terreinen waar een groter 
verlichtingsoppervlak vereist is. De armaturen bevinden 
zich doorgaans aan de gevels of wanden van gebouwen 
of aan de zijkant van het te verlichtten straat of terrein. 
De breedte van de straat of terrein is doorgaans niet 
groter dan 2,5x de montage hoogte van de armaturen. 
Geadviseerd toepassingsgebied: rijbaanverlichting, 
parkeerplaatsen en terreinen.

Type IV (T4)
De Type-IV verdeling is bedoeld voor het verlichtten van 
parkeerplaatsen, terreinen en brede straten. De arma-
turen bevinden zich doorgaans aan de gevels of wan-
den van gebouwen of aan de zijkant van het te verlicht-
ten straat of terrein. De breedte van het terrein of straat 
is doorgaans niet groter dan 3,0x de montage
hoogte van de armaturen. Geadviseerd toepassingsge-
bied: rijbaanverlichting, parkeerplaatsen en terreinen.

lichtverdeling

Meer informatie of actuele prijzen? licht@schippertechniek.nl | www.sthb.nl | 0546 574 800



floodlight
Onze LED-floodlight is een robuust gebouwd 
armatuur, met verstelbare beugel en gemaakt van 
gietaluminium. De hogere wattages zijn voorzien van 
een speciale membraantechniek voor extra koeling. 
Door de IP65 kwalificatie is het armatuur ook geschikt 
voor buitengebruik.

Led-straler

Eigenschappen
Kleur   Warm wit/Neutraal Wit
Kleurtemp.  3000K/4000K
CRI-index  >80
Powerfactor  >0,90
Uitstralingshoek 100°

Specificaties
Type verlichting LED-floodlight
Lichtbron  Intern
Type LED  Osram 
Voltage  220-240V AC
Levensduur  >50.000 uur
IP-waarde  IP65
Garantie  3 jaar
Behuizing  Gietaluminium/PC
Kleur   Zwart of wit
Afdekking  PC

Wattage Kleur 
10W 3000K
10W 4000K
20W 3000K
20W 4000K
50W 3000K
50W 4000K
90W 3000K
90W 4000K
135W 3000K
135W 4000K
180W 3000K
180W 4000K

Ook met sensor  
leverBaar!

Meer informatie of actuele prijzen? licht@schippertechniek.nl | www.sthb.nl | 0546 574 800



Sporthal LED

Dit armatuur is erg veelzijdig en geschikt 
voor gebruik in sporthallen, sportscholen en 
gymzalen. Het armatuur is voorzien van een 
rooster en is vrij van glas. Door de toepas-
sing van spiegeltechnologie en een krachtige 
LED-module zorgt het armatuur voor een 
perfecte verlichting van het sportveld.

Balvast 
armatuur

Opties
DALI dimbaar
Projectuitvoering
Noodverlichting

Productnr. Omschrijving  ≈* Kelvin  L (mm) B (mm) H (mm)
196274 LED 84 9000 LM 2*58 4000 1550 358 110
196275 LED 84 12000 LM 3*58 4000 1550 508 110
196276 LED 84 18000 LM 3*80 4000 1550 508 110

Eigenschappen
Omgevingstemp. -10˚C tot +35˚C
Powerfactor  0,98
CRI   >80
Levensduur  >50.000 uur (bij 25°C)
MacAdam steps <3,0
Kleurtemperatuur 4000K

Meer informatie of actuele prijzen? licht@schippertechniek.nl | www.sthb.nl | 0546 574 800



led-high Bay

Eigenschappen
Wattage 90-240W
Rendement tot 144 Lm/W
Lichtbron Cree highpower keramische LED’s
Behuizing Hoge kwaliteit spuitgiet 
  aluminium koellichaam, 
  duurzaam, gepoedercoat
Overig Vervangt o.a. 250W en 400W   
  HPL/HPI-armaturen. 
  Slechts 10% lichtafname bij   
  109.000 branduren.
  Minimale verblinding door   
  LED-optieken.
  Nederlands fabricaat.

Specificaties
Kleur   neutraal wit/daglicht

Kleurtemperatuur 4000K/5700K
Lichtstroom  11.700LM/30.000LM
Kleurweergave Ra > 70
index 
Werktemp.  -40 °C - +50 °C
Aantal branduren >109.000 (L90B10)
IP-waarde  IP65
Voedingsspanning 220V-240V, 50/60Hz
Optie   Motion Control/1-10V/Dali
Powerfactor  >0.96
Verlichtingshoek 60°/90°/115°
Driver   Meanwell HLG met tempe- 
   ratuur- en overspannings- 
   beveiliging
Garantie  Tot 7 jaar mogelijk

high Bay
Onze high bay heeft een goede spreiding van
de lichtbundel door de brede uitstralings-
hoek van de LED’s. Installatie is eenvoudig
door middel van de haakbeugel. Onze high
bay heeft zeer weinig onderhoud nodig
dankzij de lange levensduur van de LED’s. Hij
is uitermate geschikt voor het verlichten van
magazijnen en logistieke centra. Meerdere
uitvoeringen leverbaar, waaronder IP65.

Meer informatie of actuele prijzen? licht@schippertechniek.nl | www.sthb.nl | 0546 574 800

Let op!
Andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar. 
Informeer naar de mogelijkheden.



lichtplan
Een lichtplan, wat houdt dat in?

Voor een kantoor, fabriekshal, magazijn, productie- 
hal en dergelijke ruimten is LED-verlichting een 
belangrijk aspect. Het draagt bij aan het comfort en de 
veiligheid van een werkomgeving. Ook zorgt het voor 
energiebesparing en neemt het periodiek onderhoud 
van bijvoorbeeld het vervangen van defecte lichtbron-
nen weg, omdat LED-verlichting een zeer lange levens-
duur heeft.

Het is daarom belangrijk om al in een vroeg stadium na 
te denken wat u aan verlichting wilt aanbrengen en op 
welke manier. Hoe eerder wij voor u een lichtplan mo-
gen maken, hoe beter wij dit kunnen integreren in het 
bouw- of renovatieproces van uw pand en des te beter 
dit uitgewerkt kan worden door de betrokken partijen.

Wij ontwerpen en berekenen lichtplannen in samen-
werking met architecten, adviesbureaus en opdracht-
gevers. Wij gebruiken de meest innovatie lichtoplos-
singen en regelsystemen en werken volgens de laatste 
NEN-normen en richtlijnen. 

Wat mag u van ons verwachten?

Onze lichtspecialisten gaan eerst uitzoeken wat uw 
wensen zijn om de betreffende ruimte te verlichten. 
Wat is de toepassing van deze ruimte? Wat kan ver-
lichting hierin betekenen? We proberen zoveel mogelijk 
informatie te vergaren, wat natuurlijk erg belangrijk is 
om tot een goed en gedegen lichtplan te komen. 
Als wij vervolgens alle benodigde informatie in ons 

bezit hebben, gaan wij over tot de uitwerking van het 
lichtplan. We maken lichtberekeningen met lichtsoft- 
ware RELUX volgens de norm NEN-EN 12464-1 en hou-
den de daarin de voorgeschreven luxniveau’s aan en de 
bij behorende richtlijnen. Op basis van deze lichtbere-
keningen maken wij een passende offerte die aansluit 
bij de wensen van onze opdrachtgever. Deze offerte en 
lichtberekeningen bespreken we met de opdrachtgever. 
We denken mee over de plaatsing van de armaturen en 
hoe wij dit samen met de opdrachtgever in goede banen 
kunnen leiden. Het resultaat is een op maat afgestemd 
en gedegen lichtplan voor uw ruimtes.

Berekening ROI

Vanzelfsprekend is het van belang hoe snel uw  
investering door de behaalde besparingen wordt  
terugverdiend. Wij maken daarom een ROI-berekening 
(return on investment) om u te laten zien wat u  
bespaart aan energiekosten per jaar en wat de terug-
verdientijd is.

Als u wenst dat wij het gehele traject van ontwerp 
tot oplevering verzorgen, dan is dat geen probleem. 
Wij werken samen met gecertificeerde installatie- 
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Almelo

Bedrijvenpark Twente 290
7602 KK Almelo
T 0546 574 800
E info@schippertechniek.nl

Enschede

Staalsteden 28
7547 TA Enschede
T 0534 283 757
E enschede@schippertechniek.nl

Hardenberg

Handelsstraat 44 
7772 TR Hardenberg
T 0523 260 506
E hardenberg@schippertechniek.nl

Oldenzaal

Lübeckstraat 18
7575 EE  Oldenzaal
T 0541 538 990
E oldenzaal@schippertechniek.nl

Haaksbergen

Tolstraat 17b
7482 DC Haaksbergen
T 0533 033 040
E haaksbergen@schippertechniek.nl

licht@schippertechniek.nl | www.sthb.nl | 0546 574 800

hoge nood?
Is bij jouw bedrijf de noodverlichting in orde? Hoe weet je dat 
zeker? Schipper kan je ermee helpen. We kunnen je een breed 
assortiment noodverlichting leveren.

wij leveren ook noodverlichting! 


