
drawer led
multi detectie in 1

Dit unieke concept met ‘2 in 1’ detectiesystemen is de ideale oplossing voor 
lichttoepassingen zonder elektriciteitsaansluiting. Monteer deze in een ladekast 
en het licht gaat branden van zodra de lade wordt geopend (schakelstand IR). 
Monteer deze in een kast, (mini)dressing, traphal, onder het bed … Het licht gaat 
branden van zodra er beweging wordt gedetecteerd (schakelstand PIR).  
Deze lamp is snel oplaadbaar en heeft een autonomie tussen 3u en 4u.

Multifunctioneel
• Gebruik van IR sensor (detectie 

afstand tot 5cm) of PIR sensor 
(uitschakeltijd ca. 30sec na af-
wezigheid en/of <40LUX)

• Lamp is voorzien van een  
ingebouwde magneet.  

• Bijgeleverde magnetische strip 
voorzien van stevige dubbel- 
zijdige 3M tape voor ‘schroefloze’ 
montage op alle soorten onder-
gronden.

Toepassingen
• Ladekasten
• In kasten en dressings
• Nachtkast
• Kelder
• Mini dressing
• Onder het bed
• Oriëntatie-verlichting
• Traphallen

Duurzaam
• 99.6% uitgevoerd in aluminium 1060 

voor optimale warmte-afdrijving.
• 114/216/318 LED chips zorgen voor 

een perfecte lichtspreiding en zijn  
ook veel duurzamer.

• Single cell lithium ion batterij  
(UN38.E gecertificeerd).

• Opalen UV-bestendige cover 
(UL94V-2 gecertificeerd)
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Over Voltron®

Voltron® staat al meer dan 13 jaar voor ervaring en 
innovatie. Ons bedrijf vestigt continu nieuwe mijlpalen in 
duurzame verlichtingstechniek en geldt dankzij ons  
uitgebreid productengamma als een van de  
belangrijkste fabrikanten in het domein van innovatieve 
ledverlichting. De Flat Hanger, The Parker, The Frameless, 
Bay super serie en eigen aansturingstechnologie zijn in 
de branche synoniem voor hoog efficiënte totaal- 
oplossingen. We geven onze klanten niet alleen specifieke 
oplossingen op maat maar ook betrouwbaar advies. Zo 
bieden wij bijvoorbeeld ondersteuning bij planning met 
erkende lichtstudies, advies in uitvoering voor zowel  
nieuwe installaties als re-lighting projecten. 

Contacteer ons voor meer informatie.

Voordelen? 
• Multifunctioneel gebruik
• 1 type voor verschillende toepassingen
• Montage gebeurt zonder boren of schroeven
• LED lamp is magnetisch
• Duurzaam product volledig in aluminium
• Blauwe LED variant mogelijk als nachtverlichting 

onder het bed, nachtkastje of andere plaatsen
• Voorzien van USB laadkabeltje
• Montagelat met dubbelzijdige 3M tape 

(schroefloze bevestigingen op alle mogelijke 
dragers)

• Snel oplaadbaar met 5V DC lader (maximaal 1 
Amp.)
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Partner informatie

Technische specificaties

TYPE Kleurtemp. Verbruik Lumen Autonomie Afmetingen (LxBxH)

DRAWER-250-4000 Daglicht 4000K 0.7 W 60 lm 4h aan 100% 25CM X 34CM X 1,6CM

DRAWER-430-4000 Daglicht 4000K 1.3 W 110 lm 4.5h aan 100% 43CM X 34CM X 1,6CM

DRAWER-600-4000 Daglicht 4000K 2 W 170 lm 3h aan 100% 60CM X 34CM X 1,6CM

DRAWER-250-BLUE Blauw (nachtlicht) 0.7 W 52 lm 4h aan 100% 25CM X 34CM X 1,6CM
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