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Powerlamps

Powerlamps levert aan de gehele zakelijke markt maar 
is gespecialiseerd in verlichting voor in de agrarische 
sector. 

Powerlamps is vooral sterk op het gebied van ver-
lichting voor de tulpenbroeierij en kippenstalver-                           
lichting. Deze catalogus richt zich op het aanbod van 
traditionele verlichting. Zie onze andere catalogi voor 
kippenstalverlichting en groei(stuur)verlichting voor 
tulpen.

Een groot deel van de armaturen wordt ontwikkeld in 
samenwerking met een fabriek die zich richt op hoge 
kwaliteit specialty verlichting. 

Powerlamps BV is gevestigd aan 
De Gouw 3, 1611BS te Bovenkarspel.

Contactgegevens
(E) info@powerlamps.nl

(T) +31 (0)6 1313 9129 (Sales)
(W) www.powerlamps.nl
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Armatuur 2x150 inclusief 2x30w 4000K

Bedrijfshallen

Dit kant-en-klare armatuur is dé manier om uw 
ruimten snel en goed te verlichten. Doordat de 
armatuur inclusief buizen en kabels met connec-
toren is voorgemonteerd kan de gehele verlicht-
ing eenvoudig en snel geïnstalleerd worden. Zo 
heeft u de voordelen van hoogwaardig materieel 
én van lage installatiekosten.
Ons kant-en-klare armatuur heeft een schokbes-
tendigheid van IK10 en is beschermd voor water 
en stof tot IP65. 

De armatuur wordt geleverd inclusief 2x30W  
voorgemonteerde ledbuizen. In de buizen is ge-
bruik gemaakt van de hoogst mogelijke kwaliteit 
materialen. De leds geven 180lm/w zodat de 
buizen zelf netto 150 Lumen per Watt geven, wat 
zeer	efficiënt	is.	
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een 
overgedimensioneerde leddriver waardoor 
100.000 branduren haalbaar zijn. We geven 
daarom 5 jaar garantie.

Specificaties

IP65 IK10150
cm

T8
Tube

>0.95 
pF

130°

Kleurtemperatuur 
Vermogen 
Efficiëntie	buizen
Levensduur
Garantie

± 4000 Kelvin
± 2x30w
± 150lm/w
±100.000 branduren
5 jaar garantie

0,1-
1,5m
kabel

Armatuur

Bekabeling
Bevestiging

3x1,5mm2, uittrekbaar tot 1,5 meter
Clips

CRI
>80
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Triproof Flikkervrij

Bedrijfshallen

Net zo eenvoudig en snel te monteren als 
ons kant-en-klare armatuur is ons flikkervrije 
Triproof-armatuur. Triproof betekent slagvast 
(IK10), Water-/stofdicht (IP65) en corrosievrij.

De armatuur verbruikt 60 Watt en geeft 140 Lu-
men per Watt. De armatuur is met andere woor-
den	zeer	efficiënt	en	heeft	erg	veel	output.

Intern is gebruik gemaakt van de beste materi-
alen. De armatuur bevat bijvoorbeeld een driver 
die de leds flikkervrij aanstuurt. Daarmee is de ar-
matuur zeer geschikt om te plaatsten in ruimten 
waar gewerkt wordt, of boven werkvlakken zoals 
lopende banden. Doordat er geen flikker is is er 
geen sprake van een stroboscopisch effect.

Specificaties

IP65 IK10150
cm

>0.95 
pF

125°

Kleurtemperatuur 
Vermogen 
Efficiëntie	buizen
Levensduur
Garantie
Bekabeling

± 4000 Kelvin
± 60w
± 140lm/w
±75.000 branduren
5 jaar garantie
3x2,5mm2

CRI
>80
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UFO High Bay Verlichting

Bedrijfshallen

Specificaties

UFO High Bay Verlichting is geschikt voor zeer 
grote hallen of stallen, op extra hoge plekken of 
op plekken waar goede spreiding van het licht 
minder belangrijk is.
Wij bieden de UFO High Bay standaard aan met 
een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin. Dit is 
geschikt voor de meeste toepassingen.

De grote aluminium koelribben zorgen ervoor 
dat de leds en de driver hun warmte goed kun-
nen afvoeren. Hierdoor wordt een langere lev-
ensduur gegarandeerd. 
De Ufo bevat Philips Leds en een Meanwel driv-
er. Deze drivers staan bekend om hun degelijke 
kwaliteit.

Kleurtemperatuur 
Vermogen 
Specifieke	lichtstroom
Lichtstroom
Levensduur
Garantie

± 4000 Kelvin
± 200w
± 130lm/w
± 26.000 Lumen
±50.000 branduren
5 jaar garantie

120° CRI
>80
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Ledbuizen

Bedrijfshallen

Specificaties

>0.95 
pF

135°

Powerlamps levert en installeert alleen led-
buizen met de beste prijs-kwaliteit-verhouding. 
De buizen zijn beschikbaar met een kleurtem-
peratuur van 4000 Kelvin. Uiteraard zijn ook 
andere kleurtemperaturen mogelijk, houdt dan 
rekening met een langere levertijd. 
De buizen zijn perfect om verouderde TL-ver-
lichting te vervangen. Powerlamps bouwt uw 
oude armaturen graag om en maakt ze vervol-
gens geschikt voor ledbuizen. Hierdoor hebben 
uw oude armaturen een langere levensduur. 

U kunt uw armaturen ook zelf ombouwen. Wij 
komen graag langs om u hiermee op weg te 
helpen.
De ledbuizen hebben een aluminium koelele-
ment waardoor de onderdelen een lange lev-
ensduur hebben.
De buizen zijn standaard in T8-formaat. Wij 
bieden vier varianten aan: 120cm met 20 Watt, 
150cm met 25 Watt, 150cm met 30 Watt en 150 
cm 30 Watt met een flikkervrije driver. Deze led-
buis kan goed worden toegepast boven werkv-
lakken zoals lopende banden.

Type 120cm 20W 150cm 25W 150cm 30W 150cm 30W HF

Vermogen 20W 25W 30W 30W

Kleurtemperatuur 4000 Kelvin 4000 Kelvin 4000 Kelvin 4000 Kelvin

Specifieke	lichtstroom 155 lm/w 155 lm/w 150 lm/w 150 lm/w

Lichtstroom 3100 Lumen 3900 Lumen 4500 Lumen 4500 Lumen

Opmerking Flikkervrij

CRI
>80 5JR
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Retrofitten

Diensten

Ledbuizen plaatsen kan op twee manieren: met 
een overbrugger op de plek van een tl-starter of 
door de tl-starter en al het oude voorschakelma-
teriaal te verwijderen en de ledbuizen direct op 
230 Volt aan te sluiten. 
Powerlamps raadt de tweede manier aan, want 
voorschakelapparatuur verbruikt zelf al zo’n 12 
Watt per uur. 

1) Wij openen het oude armatuur en verwijder-
en alle interne bekabeling en voorschakelappa-
ratuur.
2) We zorgen ervoor dat de armatuur aan één 
zijde gevoed wordt.
3) We plaatsen de nieuwe ledbuizen en sluiten 
het armatuur.
Oude noodbatterijen kunnen we ook vervangen. 
Kijk bij onze noodverlichting.
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Ledpanelen

Kantoor- en kantineverlichting

Specificaties

UGR 
22 120°

Kantoren en kantines snel en eenvoudig voor-
zien	van	voldoende	en	fijn	werklicht	kan	door	het	
plaatsen van ledpanelen. Deze panelen zijn bes-
chikbaar in 3000 Kelvin (warm wit), 4000 Kelvin 
(natuurlijk wit) of RGB+CCT.  
De panelen worden inclusief voorgemonteerde 
stekker geleverd en kunnen daarom boven sys-
teemplafonds eenvoudig direct worden aang-
esloten op bestaande contactdozen.

Het is bij het ontbreken van systeemplafonds 
ook mogelijk om te kiezen voor opbouwranden 
of voor een pendelset. 
Natuurlijk wit licht is zeer geschikt om onder te 
werken en activeert personeel. Warm wit licht 
zorgt daarentegen voor een meer ontspannen 
sfeer en is ook zeer geschikt voor kantines. Kunt 
u niet kiezen? Kies dan voor ons RGB+CCT-pa-
neel.

Type 60x60 3000K 60x60 4000K 60x60 RGB+CCT

Vermogen 40W 40W 40W

Kleurtemperatuur 3000 Kelvin 4000 Kelvin RGB+ 3000-6000K

Specifieke	lichtstroom 110 lm/w 120 lm/w Verschilt per kleur

Lichtstroom 4400 Lumen 4800 Lumen Verschilt per kleur

UGR 22 22

CRI
>80
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Straatlantaarns

Buitenverlichting

Specificaties

4000  
Kelvin

120°

De straatlantaarns van Powerlamps zijn ideaal 
voor de verlichting van buitenterreinen en langs 
wegen. 
Er is een grote straatlantaarn beschikbaar van 
80 Watt voor op hoogtes van 8-10 meter en een 
kleine straatlantaarn voor op hoogtes van 4-7 
meter.
Monteren kan door de lantaarn op een paal met 

een diameter van 60mm te plaatsen of op de 
gratis meegeleverde muursteun. De hoek van de 
bevestigingsarm is naar wens in te stellen.
Met 130 lumen per watt is dit een zeer zuinig en 
efficiënt	armatuur.
Er zijn nog grotere versies beschikbaar. Vraag 
hiernaar. De levertijd is dan tussen 4 en 8 weken.

Type Klein Groot

Vermogen 40 Watt 80 Watt

Lichtstroom 5.200 Lumen 10.400 Lumen

Gewicht 2,7 Kilogram 5,5 Kilogram

130 
lm/w

60mm 
buis

IP65 >0.95 
pF

CRI
>70
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Noodverlichting opbouw

Noodverlichting

Specificaties

Noodverlichting en vluchtwegaanduiding is een 
vaak verplicht onderdeel van uw verlichting. Ons 
opbouwarmatuur is breed inzetbaar omdat deze 
zowel voor noodverlichting als vluchtwegaan-
duiding inzetbaar is. 
Met behulp van een sticker kan de noodverlicht-
ing ook als vluchtwegaanduiding geïnstalleerd 
worden.

De opbouwarmatuur geeft 250 lumen in 
noodtoestand en brandt minimaal een uur. Dat 
is langer dan de meeste vastgestelde maximale 
evacuatietijden. 
Geschikt voor binnen en buiten.

IP65

Vermogen 
Lichtstroom
Levensduur
Garantie

± 4w
± 250 Lumen
±30.000 branduren
3 jaar garantie
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Noodverlichtingsmodule

Noodverlichting

Specificaties

Bij het vervangen van TL door led komen we 
vaak oude noodbatterijen tegen. Vaak hebben 
grote bedrijfshallen op enkele plekken deze 
noodbatterijen geplaatst om er voor te zor-
gen dat in noodgevallen voldoende licht blijft 
branden voor evacuatie. 

Onze noodverlichtingsmodules kunnen led-
buizen aansturen en passen in de meeste oude 
armaturen of lichtlijnen. De batterijen kunnen 
ledbuizen tot 30 Watt voeden. 

Batterij  
Brandtijd

NiCd 3xD 3,6V 4000 mAh
3 uur
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Zit uw product er niet tussen?

Andere verlichting

Zit er niet tussen waar u naar op zoek bent? Laat 
het ons dan weten. Door ons grote netwerk van 
leveranciers kunnen we vaak toch leveren wat 
u zoekt. Vaak lukt dit ook nog binnen een paar 
dagen. Heeft u behoefte aan grotere aantallen 
en niet echt een tijdsdruk? Dan kunnen we waar-
schijnlijk een erg scherpe prijs voor u maken.
Neem	 gerust	 contact	 op	 als	 u	 een	 specifieke	
vraag heeft of product zoekt, of het nou om led-
strips, pendels of sportveldverlichting gaat.
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Diensten

Lichtplannen en lichtberekeningen

Er bestaan normen voor hoeveel licht in bepaalde 
ruimten op bepaalde oppervlakten moet vallen. Onze 
offertes baseren we indien nodig op een lichtberek-
ening en gegrond lichtplan. Wij maken ook graag een 
lichtberekening voor u of uw klanten.  Vraag naar de 
mogelijkheden.
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Diensten

Installatie

Wij werken samen met een aantal installateurs die we 
inhuren om bij onze klanten verlichting te installeren. 
Heeft u ook behoefte aan een installateur voor een 
nieuwbouwproject	 of	 retrofitklus?	 Wij	 helpen	 u	 daar	
graag bij. Neem contact met ons op voor de moge-      
lijkheden en voor een vrijblijvende offerte.
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DE GOUW 3   1611BS   BOVENKARSPEL
THE NETHERLANDS

www.powerlamps.nl
info@powerlamps.nl

+31 (0)6 1313 9129 (Sales)


