
The parker

1DESIGN

One size fits all

armatuur  
met verschillende toepassingsmogelijkheden!

Met de dimbare voeding kan de lichtoutput geregeld worden van 5W tot 76W. 
De optionele daglichtsturing regelt het licht naar de constant ingestelde lux waarde. 
ENEC en TÜV gekeurd. Kortom, een all-rounder van top kwaliteit.

Multifunctioneel
• 180° kantelbaar
• Dimbare optie
• Ophanging of met beugel- 

montage (snelle montage)
• Afdekkap opaal, transparant of 

lenzen.
• Staande montage mogelijk
• Elektrische aansluitingen  

gebeuren buiten de armatuur  
(=tijdswinst)

Toepassingen
• Open magazijnen
• Rek magazijnen
• Productiehallen
• Ondergrondse parkings
• Sportcomplexen
• Kantoren
• Technische ruimtes
• Serres
• Lakstraten

Duurzaam
• Essentiële componenten individueel 

vervangbaar (Circulaire LED)
• Uitvoering volledig in aluminium
• 1.65m² koelingsoppervlakte
• Inzetbaar tot 16 meter hoogte
• Tot 50% minder verbruik
• Ecologisch ontwerp : geen wegwerp 

toestel maar een vaste blijver  
binnen de installatie.

• IK10

Volg ons  f    l    y   of op www.voltron-lighting.com

The Parker is een product van Voltron®  
Essenestraat 16,Industriezone 2, B-1740 Ternat 

Over Voltron®

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 
LED-verlichting. Onze Flat Hanger, The Parker en eigen 
aansturingstechnologie zijn in de branche synoniem 
voor hoogefficiënte technologie.  We bieden onze klanten 
niet alleen specifieke oplossingen op maat maar ook 
betrouwbare adviesverlening.
Zo bieden wij bijvoorbeeld ondersteuning bij planning 
met erkende lichtstudies, een eigen dienst voor 
subsidiedossiers en advies in uitvoering voor zowel 
nieuwe installaties als relighting projecten.
Contacteer ons voor meer informatie.

Voordelen? 
• The Parker is de perfecte vervanger voor 

de energieverslindende TL-armaturen en 
lichtklokken. ENEC & TÜV gekeurd.

• Dankzij een specifiek ontworpen lens (30°90° 
en 90°90°, 120°) kan het licht gefocused worden 
vanop grote hoogte naar het grondoppervlak.

• IES-files zijn beschikbaar voor gebruik in DIALux 
of in andere lichtstudie-software.

• Montage mogelijk op verschillende types van 
bestaande structuren zoals draadgoot, ligger, 
CANALIS-systeem,…

• Dankzij haar uniek kantelsysteem kan The 
Parker doelgerichter toegepast worden, wat 
leidt tot een beperking van het benodigd aantal 
armaturen voor de gewenste lichtsterkte, 
en dus een besparing in investering en 
operationele kost.
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TP-DW-OP-58W

Productnr. TP-DW-OP-58W

Kelvin 4000K

Verbruik 58W

HxBxL 10 x 10.5 x 127.8 cm

LM-70 >55.000

IK 10

Max lumen 5520lm

IP 65

UL UL94-V2

TP9090-76-DW-TR-1050 (UGR<19)

Productnr. TP9090-76-DW-TR-1050

Kelvin 4000K

Verbruik 76W

HxBxL 6.3 x 10.5 x 115 cm

LM-70 >55.000

IK 10

Max lumen 10039lm

IP 65

UL UL94-V2

TP3090-76-DW-TR-1050

Productnr. TP3090-76-DW-TR-1050

Kelvin 4000K

Verbruik 76W

HxBxL 6.3 x 10.5 x 115 cm

LM-70 >55.000

IK 10

Max lumen 9423lm

IP 65

UL UL94-V2

ACCESSOIRES

BIG-DADDY

Productnr. BIG-DAD

Resistief 2 x 2000W

Capacitief 2 x 800W

Standy <1W

Detectie gebied 10% / 50% / 100%

Hold tijd 2s / 30s / 1m / 5m / 10m / 30m / +∞

Standby Dim % 10% / 20% / 30 %

Microwave freq. 10.525GHz (+/-75MHz)

Microwave pow. <0.2W

Montage hoogte Max. 15 meter

Werkingstemp. -20°C ~ +50°C

IP 54

HxBxD 9.5 x 13.5 x 5cm  

Contacten Potentiaal vrij

Detectievlak

25m x 6m

Montagehoogte

8m

Detectievlak

25m x 6m

Montagehoogte

15m

Detectieradius

50m diep

Montagehoogte

5m

Productnr. TP-COVER Afdekplaat (specifiek voor  
voedings-, landbouw- en  
textielsector)

Productnr. TP-CLIPS Speciale zijbeugels voor snelle 
ophanging aan 10CM  
kabelgootsystemen

Productnr. TP-QF-150CM Set van 2 quick fix sluitingen met 
1,5m staalkabel voor ophanging.

IK10



TP9090-76-DW-TR-1050- 
Speciaal ontwerp met een lineaire optische lens van  90° in de breedte en in de lengte. De speciale LOW UGR lens zorgt voor een 
heel lage UGR <19. Deze LED-armatuur kan dus ook gebruikt worden voor sportfaciliteiten en andere veeleisende projecten. 
Toepassing in open ruimtes vanaf 3 tot 16 meter montagehoogte. Deze LED-armatuur kan extra aangestuurd worden met een 
daglicht detectie regeling “Big Daddy”. Indien er geen beweging binnen deze zone wordt gedetecteerd zal de volledige ruimte ofwel 
verduisterd worden, ofwel op een minimale lichtstand gebracht worden (instelbaar : 10%, 20%,30%,50%).

TP3090-76-DW-TR-1050- 
Speciaal ontwerp met een lineaire optische lens van  30° in de breedte en 90° in de lengte. 
Toepassing in ruimtes met beperkte breedte en vanaf een hoogte van 3 tot 16 meter (bv. rekkenmagazijnen). 
Door het gebruik van een daglicht detectie regeling “Big Daddy” kan de verlichting aangestuurd worden zodat enkel het licht in één 
specifieke gang wordt aangeschakeld zodra er beweging wordt gedetecteerd. De detectieradius bedraagt 50 meter ver. 

TP-COVER 
Deze speciaal ontwikkelde cover wordt voornamelijk gebruikt binnen de voedingsindustrie. Deze cover is heel gemakkelijk te 
monteren door de 2 zijschroeven een beetje te lossen en er tussen te plaatsen. De cover is zodanig ontworpen dat stofophoping 
totaal geen kans maakt. De speciale hoek van deze cover zorgt er ook voor dat de warmte nog altijd zijn weg vind naar buiten en op 
deze manier blijft de LED-armatuur perfect gekoeld. Zodra de cover werd gemonteerd kan de LED-armatuur nog altijd 180° gericht 
worden.

TP-DW-OP-58W 
LED-armatuur met 120° lichtspreiding, afgewerkt met een opaal diffuse afdekkap die de verblinding tot het minimum herleidt. 
Toepassing in open ruimtes, parkeergarages, kantoren vanaf 2 tot 4 meter montagehoogte. Deze LED-armatuur kan extra 
aangestuurd worden met een daglicht detectie regeling “Big Daddy”. Wanneer er geen beweging binnen deze zone wordt 
gedetecteerd zal de volledige ruimte ofwel verduisterd worden of op een minimale lichtstand gebracht worden  
(instelbaar : 10%, 20%,30%,50%).

Kabelgoot ophanging 
Voltron® heeft een snel monteerbaar kabelgootsysteem voor verschillende plafondtypes (oa Steeldeck, I-profielen,  
betongewelven, …) waar The Parker snel en eenvoudig kan op gemonteerd worden door middel van speciale beugels. In het geval 
er reeds een bestaand ophangingssysteem (Canalis, Global, ...) wordt gebuikt, kunnen we op maat gemaakte beugels voorzien 
zodat de bestaande elektrische installatie behouden kan worden. 

BIG-DAD 
Het slimme detectie- en daglichtsturingssysteem, speciaal ontworpen voor grote ruimtes, stuurt DALI en 1-10V en beschikt over 
220V loop. Detectieradius tussen magazijnrekken bedraagt 50 meter bij een vertikale montagehoogte van 5 meter. 
Detectievlak bedraagt 25 meter op 6 meter bij horizontale plafondmontage (montagehoogte = 15 meter). 
Detectievlak bedraagt 25 meter op 6 meter bij vertikale montage (vertikale montagehoogte = 8 meter).

The Parker 
Intelligente LED-toepassingen


