
VERLICHTING VOOR TUNNELS, ONDERDOORGANGEN 
EN ONDER MEER PARKEERGARAGES

LIGHT

Afmetingen in mm:

EXTREEM SLAGVASTE VERLICHTING

Slagvaste vormgeving

VENTEGO

VENTEGO
Toepassingsgebieden

Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Eindkappen: aluminium, gecoat
Behuizing: aluminium gecoat, geïntegreerd 
kabelkanaal (tot 14 mm) met scheidingswand
Lichtbron: LED

  

ParkeergaragesTram-, bus-, metro-  
en treinstations

Portalen

Politiebureaus Gevangenissen

Onderdoorgangen

Tunnels

ENEC  

Kabelkanaal (optie) 



VERLICHTING VOOR TUNNELS, ONDERDOORGANGEN 
EN ONDER MEER PARKEERGARAGES

Technische specificaties

VENTEGO

Productspecificaties

-  lichtkap van 4 mm polycarbonaat, helder 
geprismatiseerd of frosted (3 x IK10)

-  eindkappen zijn voorzien van uitbreek poorten
- twee perstules per kopse zijde
-  eindkappen en lichtkap zijn onverliesbaar met 
het armatuur verbonden

-   behuizing van dubbel gecoat aluminium 
profiel, wit (RAL 9010) of grijs (RAL9007), 
geïntegreerd kabel kanaal (tot 14 mm) met 
scheidingswand

-  standaardsluiting met BZK-schroef  
(= binnenzeskantschroef )

-  3 Fase doorvoerbedrading, voorbereid voor 
lichtlijnmontage, eenvoudige installatie

-  montage-, installatie- en 
onderhoudsvriendelijk

- spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- RA-waarde: > 80
- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
- verwachte levensduur HR: 100.000 (L70 / F10)

Opties

- t ussenstukken ten behoeve van lichtlijn; 
500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm

-  dubbelkappen en eindkappen ten behoeve 
van lichtlijn

- kabelkanaal of kabelgoot 
-  bevestigingsbeugels en afdekplaten voor 
hoekmontage

- noodverlichting (vanaf L 1307 mm)
- nacht loopverlichting 
- antigraffiticoating
- JVA 3-pins schroef
- sleutel t.b.v. JVA 3-pins schroef
- securityschroef HSS
- sleutel t.b.v. securityschroef HSS
- andere RAL-kleur
- veiligheidsklasse II
- stuurfase
- 1-10V/Dali
- Constant Current
- Constant Lumen Output (CLO)
- kleurtemperatuur warm wit (3000K)

LED

Druk- en zetfouten en modelwijzigingen voorbehouden. Revisiedatum: 02-04-2021

Bezoek onze website voor 
de meest actuele informatie

www.lightronics.nl

LUMEN LED BEHUIZING MAAT L (MM) MAAT M (MM)
1100 / 1300 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 
/ 2500 / 2800 / 3100 / 3400 / 3600 2 697 664

3600 / 3900 / 4400 / 5000 / 6000 / 
6500 / 7000 / 7500 / 8000 4 1307 1274

Hoekbevestigingsset losse montageDubbele hoekbeugel lichtlijn

Afdekplaat hoekmontageKabelgoot



VERLICHTING VOOR TUNNELS, ONDERDOORGANGEN 
EN ONDER MEER PARKEERGARAGES

LIGHT

Afmetingen in mm:

EXTREEM SLAGVASTE VERLICHTING

Slagvaste vormgeving

VENTEGO CLEAR

Kabelkanaal (optie) 
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E

D
X
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A: 33,5      B: 200     C: 260     D: 100     E: Ø9 (6x)

VENTEGO CLEAR
Toepassingsgebieden

Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, 
helder met LED diffuser
Eindkappen: aluminium, gecoat
Behuizing: aluminium gecoat, geïntegreerd 
kabelkanaal (tot 14 mm) met scheidingswand
Lichtbron: LED

ParkeergaragesTram-, bus-, metro-  
en treinstations

Portalen

Politiebureaus Gevangenissen

Onderdoorgangen

Tunnels

  

ENEC  



VERLICHTING VOOR TUNNELS, ONDERDOORGANGEN 
EN ONDER MEER PARKEERGARAGES

Technische specificaties
Productspecificaties

-  3 Fase doorvoerbedrading, voorbereid voor 
lichtlijnmontage, eenvoudige installatie

-   behuizing van dubbel gecoat aluminium 
profiel, grijs (RAL 9007) of wit (RAL 9010), 
geïntegreerd kabelkanaal (tot 14 mm)  
met scheidingswand

-  eindkappen en lichtkap zijn onverliesbaar met 
het armatuur verbonden

-  eindkappen zijn voorzien van uitbreekpoorten
-  lichtkap van 4 mm polycarbonaat, helder
- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
-  montage-, installatie- en 
onderhoudsvriendelijk

- RA-waarde: > 80
-  standaardsluiting met BZK-schroef  
(= binnenzeskantschroef)

- spanning: 230/240 V, 50 Hz
-  twee perstules per kopse zijde
- verwachte levensduur HR: 100.000 (L70 / F10)

Opties

- t ussenstukken ten behoeve van lichtlijn; 
500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm

-  dubbelkappen en eindkappen ten behoeve 
van lichtlijn

- kabelkanaal of kabelgoot 
-  bevestigingsbeugels en afdekplaten  
voor hoekmontage

- noodverlichting (vanaf L 1307 mm)
- nacht loopverlichting
- antigraffiticoating
- JVA 3-pins schroef
- sleutel t.b.v. JVA 3-pins schroef
- securityschroef HSS
- sleutel t.b.v. securityschroef HSS
- andere RAL-kleur
- veiligheidsklasse II
- stuurfase
- 1-10 V/Dali
- Constant Current
- Constant Lumen Output (CLO)
- kleurtemperatuur warm wit (3000K)

VENTEGO CLEAR

VENTEGO CLEAR

Druk- en zetfouten en modelwijzigingen voorbehouden. Revisiedatum: 02-04-2021

Bezoek onze website voor 
de meest actuele informatie:

www.lightronics.nl

LUMEN LED BEHUIZING MAAT L (MM) MAAT M (MM)
1100 / 1300 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 
/ 2500 / 2800 / 3100 / 3400 / 3600 2 697 664

3600 / 3900 / 4400 / 5000 / 6000 / 
6500 / 7000 / 7500 / 8000 4 1307 1274

Hoekbevestigingsset losse montageDubbele hoekbeugel lichtlijn

Afdekplaat hoekmontageKabelgoot


