INTERLight
Vision LED Highbay
De LED Vision Highbay van INTERLight is de perfecte highbay. De compacte 155W LED highbay
levert maar liefst 20.000lm (!) en heeft dankzij de slimme bouwvorm en optiek een hoge CRI (>
82) en lage UGR. Het armatuur is de perfecte vervanger voor conventionele HPI 400W highbays.

De Vision LED highbay is leverbaar in 3 varianten:
W

Stralingshoek

UGR

CRI

IP Waarde

Bruto Prijs

IL-HB155K56U

155

60°

< 14

> 82

IP65

€ 490,00

IL-HB155K58U

155

80°

< 18

> 82

IP65

€ 490,00

IL-HB155K511U

155

110°

< 26

> 82

IP65

€ 490,00

Vergeleken met conventionele halstralers bespaart u tot wel 60% energie, maar zelfs ten op
zichten van andere LED armaturen kan de besparing oplopen tot 35%! Zie de tabel hieronder
voor een vergelijking op basis van wattage en lumenoutput.
Vergelijking met LED highbay armaturen van andere aanbieders
WATTAGE

LUMENOUTPUT

ENERGIEBESPARING

SYLVANIA START LED HIGHBAY

190W

20.000

23%

OSRAM COMPACT HIGHBAY

210W

21.000

35%

OPPLE HIGHBAY PERFORMER

200W

20.000

29%

Bron: www.havells-sylvania.com, www.osram.nl, www.opple.nl

Opbouw

Ophangoog

Oog om het armatuur eenvoudig op te hangen.

Behuizing

Een uniek design met vloeiende lijnen die de ophoping van stof
minimaliseert.

Meanwell driver

Kwaliteitsdriver met 5 jaar garantie.

Koellichaam

Speciaal ontworpen koellichaam van puur aluminium voor perfecte
thermische controle en vermindering van het gewicht van het armatuur.

Samsung LED’s

576 Samsung SMD2835 0,5W LED chips, CRI > 80.

Reflector

Het hart van de Vision highbay is de unieke anti-verblindingsoptiek.

Pakkingen

Kwaliteits pakkingen van silicone om water en stof buiten te houden.

Reflector frame

Polycarbonaat lens om de lichtbronnen te beschermen en de IP waarde
te behouden.

Zeer lage UGR
Uniek aan de INTERLight higbays is de zeer lage UGR (110°: UGR<26, 80°: UGR<18, 60°: UGR<14). In
kantoren is dit al de standaard, maar in magazijnen en andere werkplaatsen is dit ook zeer
wenselijk.

Uit onderzoek van de Arbodienst* blijkt dat niet goed uitgelichte looproutes of werktaken kunnen
leiden tot onveilige situaties, comfortklachten en een toename van fouten en ongevallen (met
name bij een lagere verlichtingssterkte of een groot contrastverschil). Dit leidt tot verminderde
productiviteit. Een lage UGR werkt prettiger, maakt het lezen van bijvoorbeeld schaplabels
gemakkelijker en zorgt er dus voor dat er efficiënter en productiever gewerkt kan worden.
Spacing
Naast de UGR is de hoeveelheid verlichting van groot belang. Dankzij de efficiëntie en de
speciale optiek van het INTERLight Vision armatuur zijn minder highbay armaturen benodigd om
dezelfde ruimte te verlichten, dat is dus extra besparen!

* Hulsman, L., Coffeng, P., Van der Minne, S., & Scheers P., Licht & Uitzicht, 2008.

Toepassing en installatie
De Vision highbay kent een breed toepassingsgebied: in fabrieken, werkplaatsen, magazijnen,
logistieke centra, beurshallen, stadions en supermarkten.
Het armatuur wordt geleverd met een los aansluitsnoer en wartel, u kunt dus zelf kiezen welke
aansluiting u aan de highbay monteert (op de afbeelding hieronder is gekozen voor een Wieland
aansluiting).
De highbay is voorzien van een oog zodat deze eenvoudig aan een haak opgehangen kan
worden. Ook is het mogelijk om de los verkrijgbare ophangbeugel aan de highbay te bevestigen,
de highbay kan dan aan de muur of het plafond bevestigd worden.
Het armatuur weegt slechts 5 kg en is dus makkelijk hanteerbaar.

Levensduur
Highbays worden toegepast in hoge ruimtes waar gewerkt wordt. Niemand zit te wachten op het
constant vervangen van lampen.
De Vision highbay is uitgerust met maar liefst 576 Samsung LED’s, die dankzij de hoogwaardige
aluminium behuizing goed gekoeld worden en daarom met gemak 50.000 uur mee gaan.
De Highbay is voorzien van een hoogwaardige Meanwell driver (type ELG-150H-36) waarop 5 jaar
garantie verleend wordt.
Wanneer u kiest voor de INTERLight Vision Highbay bespaart u zo’n 60% energie, en u heeft zeker
de eerst komende 15 jaar* geen omkijken meer naar de verlichting.

Certificering

* Op basis van 12 branduren per dag, 5 dagen in de week, levensduur: 50.000 uur.

Overzicht producteigenschappen
Supply voltage
Aansluitspanning/Anschlussspannung
Wattage
Wattage/Leistung
LEDLED-quantity
Aantal LED’s/LED-Stückzahl
LEDLED-Type
LED type/Type LED
Colour temperature
Kleurtemperatuur/Farbtemperatur
Beam angle
Stralingshoek/Abstrahlwinkel
Luminous flux
Lichtstroom/Lichtstrom
Luminous flux
Lichtsterkte/Lichtstärke
CRI
CRI/CRI
GAI
GAI/GAI
UGR
UGR/UGR
Powerfactor
Powerfactor/Leistungsfaktor
Dimming
Dimmen/Dimmen
Energy efficiency class
Energieklasse/Energieefficienzklasse
Degree of protection
IP Waarde/Schutzgrad
Impact strength
IK waarde/Schlagfestigkeit
Lifetime
Levensduur/Lebensdauer
Ambient temperature
Omgevingstemperatuur/Umgebungstemperatur
Colour
Kleur/Farbe
Material
Materiaal/Material
Dimensions
Afmetingen/Abmessungen
Ceiling cutcut-out
Inbouwmaat/Deckenausschnitt
Driver
Driver/Treiber
Output
Output/Output
Quantity per carton
Verpakkingseenheid/Verpackungseinheit
Pakkage dimensions
dimensions
Afmetingen verpakking/Abmessungen verpackung
Pakkage weight
weight
Gewicht verpakking/Gewicht verpackung
Warranty
Garantie/Garantie
Certificats
Certificaten/Zertifikate
Filament test
Gloeidraadtest/Glühdrahttest

180-240V
155W
576
Samsung SMD2835 0,5W
5.000K
60° / 80° / 110°
20.000lm
> 82
<18
0,97
A+
IP65
IK07
50.000h
-30°C - 55°C
Black
Aluminium & polycarbonate
Ø400x150 mm
Meanwell ELG-150H-36 driver included
150 mA
1
47,5x47,5x26,0 cm
5 kg
5 years / 35.000h
CE, RoHS, TÜV, LM79, LM80, ISTMT, EN 12464-1: 2003
650°

Fotometrische gegevens
IL-HB155K58U

Light distribution curve

Spectral distribution

Lux distance curve

UGR Rapport
IL-HB155K58U

