Premium led strips
High quality led strips

De Premium serie LED strips zijn één van de hoogste kwalitatieve LED strips op de huidige markt.
Met een 3 MacAdam, een 3 ounce PCB voldoen deze aan de hoogste vereisten.
Gepatenteerde silicone extrusie garandeert geen visueel kleurverschil tussen IP20 en IP 54.
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Standaard dimbaar op 24V
Diverse dimmers, modules te
verkrijgen voor dimming en
sturing.
Past in de meest courante LED
profielen.
Gebruik zowel IP20 als IP54 in
dezelfde ruimte zonder visueel
kleurverschil.
2x30cm AWG twin-kabel

•

•

3 ounce PCB zorgt voor een perfect
en veel betere warmte afdrijving wat
de levensduur en light decay enkel
maar verlengt.
Hoogwaardige LED chips van Epistar
met een hoge “mil size” voor
optimaal rendement.
5 jaar garantie*

Over Voltron

Voordelen?

®

Voltron® staat al meer dan 10 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 en eigen aansturingstechnologie zijn in de
branche synoniem voor hoog efficiënte totaaloplossingen. We geven onze klanten niet alleen specifieke
oplossingen op maat maar ook betrouwbaar advies. Zo
bieden wij bijvoorbeeld ondersteuning bij planning met
erkende lichtstudies, een eigen dienst voor
subsidiedossiers en advies in uitvoering voor zowel
nieuwe installaties als re-lighting projecten.
Contacteer ons voor meer informatie.
Volg ons f

l

y of op www.voltron.be

Kantoren
Winkels
Meubels
Showrooms
Beursstanden
Verwerking in maatwerk
Particuliere projecten
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Topkwaliteit LED chips van Epistar (InGaN Venus
Blue serie).
3 MacAdam Eclips zorgt ervoor dat er nooit
kleurverschil kan optreden tussen de LED chips
alsook de onafhankelijke productiebatches.
De 3 ounce dikke PCB resulteert in een betere
doorstroming en afgifte van warmte wat de
levensduur aanzienlijk verlengt.
Start en einde van de strip is voorzien van 30cm
AWG twin-kabel.
Gepatenteerde silicone extrusie heeft als
resultaat dat er geen visueel kleurverschil
zichtbaar is tussen IP20 en IP54/IP65, waardoor
deze gecombineerd kunnen worden in dezelfde
ruimtes.
Maatwerk op verschillende lengtes, nanometer
kleurwaarde, afwerking,... verkrijgbaar.

The Premium LED strips zijn producten van Voltron®

Essenestraat 16,Industriezone 2, B-1740 Ternat

Premium led strips

Technische specificaties

* Voltron® raadt aan om enkel LED-voedingen te gebruiken van het merk Mean Well met vast ingestelde 24V uitgang en alle LED strips
in een aluminium LED profiel te plaatsen voor een gegarandeerde correcte werking en garantie.

PREMIUM 120LED per meter
•

Witte 3 ounce PCB, SMD3528 LED chip Epistar, 120° lichtspreiding, werkingstemperatuur : -20°C -> 50°C, Verbruik = 9.6W/meter

Bestelnummers PREMIUM 120LED per meter
TYPE

Kleurtemp

Lumen/meter

Inkortbaar per

IP waarde Voltage

PV-3528-120-WW-20-24V

Warm wit 2700K

720Lm

5CM

IP 20

24V

PV-3528-120-DW-20-24V

Daglicht 4000K

735Lm

5CM

IP 20

24V

PV-3528-120-WW-54-24V

Warm wit 2700K

720Lm

5CM

IP 54

24V

PV-3528-120-DW-54-24V

Daglicht 4000K

735Lm

5CM

IP 54

24V

PREMIUM 60LED per meter
•

Witte 3 ounce PCB, SMD5050 LED chip Epistar, 120° lichtspreiding, werkingstemperatuur : -20°C -> 50°C, Verbruik = 14.4W/meter

Bestelnummers PREMIUM 60LED per meter
TYPE

Kleurtemp

Lumen/meter

Inkortbaar per

IP waarde Voltage

PV-5050-60-WW-20-24V

Warm wit 2700K

750Lm

10CM

IP 20

24V

PV-5050-60-DW-20-24V

Daglicht 4000K

1040Lm

10CM

IP 20

24V

PV-5050-60-WW-54-24V

Warm wit 2700K

750Lm

10CM

IP 54

24V

PV-5050-60-DW-54-24V

Daglicht 4000K

1040Lm

10CM

IP 54

24V

PV-5050-60-RGB-20-24V

RGB

R:108/G:270/B:72

10CM

IP 20

24V

PV-5050-60-RGB-54-24V

RGB

R:108/G:270/B:72

10CM

IP 54

24V

Partner informatie
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