LED-Winkelverlichting


De LED-verlichting waardoor
uw producten zichzelf verkopen.


De winkel is de ruimte met de meeste
variëteit aan producten die allemaal voor
zichzelf spreken. Goed uitgelichte producten
trekken de aandacht en verhogen daarmee
de aantrekkingskracht om gekocht te worden.
Met LED-verlichting hebben we voor diverse
omstandigheden verschillende oplossingen
waarbij wij niet merk gebonden zijn, maar wel
alleen met A-merken werken. Ook hebben we
speciale LED-armaturen voor het aanlichten
van vers eten zoals brood en vleeswaren in
bijvoorbeeld een vers-corner/bakkery.
Naast de winkel zijn er ook diverse oplossingen
voor LED-verlichting in de nevenruimten zoals
kantoor, gang, keuken en toiletten. Deze
verlichting is dan eenvoudig te schakelen met
een bewegingsmelder.

Toepassingen:
•	
Algemene verlichting voor elke ruimte
•	
Spots voor het aanlichten van
promo’s en aanbiedingen
• LED-verlichting in de koelingen
• LED-nood- en vluchtwegaanduiding
Voordelen:
• Tot 80% minder energieverbruik
•	
Minder warmte ontwikkeling
in het gebouw
• Lage onderhoudskosten
• Betrouwbaar
• Heldere, constante verlichting

Decoratieve LED-verlichting

LED-Freezer
In (walk-in) koelingen is de verlichting vaak de gehele dag
aan en voorzien van 58W* tl-buizen die daarnaast ook nog
warmte genereren. Als vervanger hiervoor hanteren wij de
LED-Freezer 1500mm met een opgenomen vermogen van 12W.
Naast ruim 80% minder energieverbruik produceert de LEDFreezer ook veel minder warmte waardoor de koeling zelf
ook minder hard hoeft te werken.
Ook zorgt de LED-Freezer voor een verbeterde zichtbaarheid
en presentatie van de uitgestalde verse levensmiddelen door
een uniforme lichtverdeling over de hele kast. De LED-verlichting is nagenoeg onderhoudsvrij gedurende de hele levensduur
van koelkasten, aangezien de LED’s een lange levensduur van
50.000 uur hebben, met een uitstekend lumenbehoud.

LED-nood- en vluchtwegverlichting
Goede nood- en vluchtwegverlichting is een must voor
een veilige omgeving voor klant en medewerker. Vaak wordt
er niet bij stilgestaan dat vluchtwegaanduiding met een

8W* tl-buisje 24h per dag aan is en het tl-buisje met
grote regelmaat vervangen dient te worden. Daarnaast
dient noodverlichting en vluchtwegaanduiding jaarlijks
gecontroleerd te worden op een juiste werking. Wij passen
hiervoor LED-nood- en vluchtwegverlichting toe van Famostar;
een geheel Nederlands product dat zich al ruim 30 jaar alleen
maar bezig houdt met de ontwikkeling en fabricage van
nood- en vluchtwegverlichting. Voor de vluchtwegaanduiding
adviseren wij voor de meeste toepassingen de GO! en voor
noodverlichting de CELO.

Van voorstel tot montage
Samen met de klant kunnen we op locatie de mogelijkheden
bespreken en een voorstel uitwerken die het beste bij de
situatie past. Hiervoor werken wij met verschillende merken
en typen armaturen om het optimale uit de verlichting te
halen. Na goedkeuring van ons voorstel kunnen wij de
armaturen leveren en monteren. Eventueel bijkomende
bouwkundige aanpassingen kunnen wij desgewenst direct
verzorgen, zodat u totaal ontzorgd wordt.

De LED-Freezer met een
lengte van 1500mm heeft
een verbruik van slechts 12W.

De Famostar Go!
gaat knipperen bij
stroomuitval.

* Opgenomen vermogen zonder verlies voorschakelapparaat (ca.15%)
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