Een nieuwe genera
WORKLITE ontworpen voor
professioneel gebruik
Voor ons nieuw assortiment werfverlichting zijn we resoluut
voor LED-oplossing gegaan. Dit resulteerde in een bijzonder doeltreffende, gebruiksvriendelijke en stevige verlichting
onder de naam WORKLITE naar Fins ontwerp.

Tot 10 jaar lang geen lampen moeten
vervangen
Beeld u zich een bouwproject in, waar de lichtbron of
lampen nooit vervangen zouden moeten worden. Hoeveel
werk zou u dat niet besparen?

Schok- en trilbestendig
Voor gebouwen is het belangrijk om over stevige armaturen
te beschikken. De gebruiksomstandigheden vormen immers
een hele uitdaging en soms wordt er ook ruw met de lampen omgesprongen. Wij maken verlichting die niet stuk gaat
wanneer iemand ze van op korte afstand laat vallen. Dat
komt omdat onze producten bijzonder schok- en trillingsbestendig zijn. Zo hoeft er geen tijd te worden verspild met
het vervangen van de verlichting of lampen in gebouwen.

atie werfverlichting
Licht van topkwaliteit en tot
160% efficiënter
De COB LED elementen die wij gebruiken produceren tot
166 lm/W licht, vergeleken met slechts 50 lm/W voor een
standaard fluorescentielamp.

Tot 70% en 7.000 € energiebesparing
WORKLITE helpt u besparen, zoals ook blijkt uit een vergelijking van het verlichtingsverbruik voor een 18 maanden durend
bouwproject met 250 brandende lampen. Daarbij bleek dat
WORKLITE in een dergelijke situatie de energiekosten van een
aanzienlijke € 10.000 bij gebruik van de traditionele verlichtingsoplossingen tot € 3.500 kon terugbrengen. Voor de berekeningen in kwestie verwijzen we u graag naar onze website.

Kan geïnstalleerd worden zonder tussenkomst van een elektricien
WORKLITE verlichting is eveneens beschikbaar in 48V en 2V.
Hierdoor kunnen alle installatie- en aanpassingswerken verricht worden door een bouwvakker zonder dat een erkend
elektricien nodig is.

Getuigenis van een klant
Om de lampen te bevestigen, was er alleen maar een haak nodig, die zelfs onder
isolatie aangebracht kon worden. Vervolgens werd er een spanbandje gebruikt om
de lamp te bevestigen. Met een spanning
van 48 V brandden de lampen altijd, wanneer er geen extra stroom nodig was voor
de zware machines. En één lamp volstond
om een grote zone te verlichten. De geplaatste verlichting voldeed dan ook aan
al onze verwachtingen, ook ‘s avonds.
Eero Korhonen, Ploegbaas
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Gemakkelijk op te bergen,
kan gestapeld worden.
Snelle installatie.
Zorgt meteen voor een
goede verlichting.
De klant kan er zijn
merknaam op laten aanbrengen.
Een uitgebreid en goed
ontwikkeld gamma.
Het controleren van de
verlichting is gemakkelijk
en goedkoop te implementeren.
Het verlichtingsbereik
dekt alle gebruikszones.

•

•

•

•
•

De verlichting kan verplaatst worden, zonder
dat de lichtketen uitgeschakeld hoeft te worden.
Betrouwbaar. Machines
kunnen geen stroom van
de lichtketen afnemen.
Het aantal diefstallen
blijft beperkt, aangezien
de 48V en 24V versie niet
zonder transformator
werken.
Lichte en betaalbare, gestructureerde bekabeling.
24 maanden garantie.

Werfverlichting en veiligheidsverlichting voor
elke spanning
WORKLITE lampen zijn verkrijgbaar met ingangsspanningen van
24V, 48V en 110-230V.
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Vermogen: 12W-25W –
50W
Lichtopbrengst: 2000lm 3600lm – 7200lm
Aansluitapparaat: constante stroom
Vermogensfactor: 0.98
Bedrijfsspanningsbereik:
22-26V, 40-50V of 110230V
Bedrijfstemperatuurbereik:
van - 40 °C tot + 50 °C
Kleurtemperatuur: 5000 K
Kleurweergave: > 80 Ra
Lichtproductie: 70% na
50.000 werkingsuren
Beschermingsklasse: IP54
Gewicht: 1,2 - 2,5 kg
Batterij veiligheidsverlichting: 4 x 30 min. of 2 x 60
min.

Trust in worklite:

Structuur:
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Haak: 5 mm inox stang
Handgreep: schok-,
brandbestendig en
dikwandig ABS/Plastic
Kader: robuuste, poedergelakte, onbreekbare
behuizing in aluminium
Reflecterende koepel:
UV-bestendig, dikwandig
polyethyleen
Impactbestendig Mennekes-stopcontact
Vorstbestendig Drakaflex-aansluitsnoer

