
BRISA
 FUNCTIONEEL COMPLEET  
 ZONDER MEERPRIJS

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Om dat te kunnen halen zijn 
grote veranderingen nodig. Het Rijk werkt samen met provincies,  
gemeenten en maatschappelijke partners aan een Klimaat- en Energie-
akkoord, dat vanaf 2019 ingaat. Dit Klimaat- en Energieakkoord is de 
opvolger van het huidige Energieakkoord en verhoogt de ambities 
aanzienlijk, naar 49-55 % CO2-reductie in 2030 en 80-95 % CO2- 
reductie in 2050. Openbare verlichting speelt hierbij een belangrijke  
rol. Naast LED als lichtbron helpen slimme toepassingen zoals  
aangepaste dimregimes, bewegingssensoren, schemerdetectie  
en connectiviteit om energiebesparing te realiseren bij  
openbare verlichting.

 OP WEG NAAR EEN     
  CO2-NEUTRALE TOEKOMST

DE VEELZIJDIGE ARMATURENLIJN
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De BRISA armaturenlijn voldoet aan alle wensen voor verlichting van de leefomgeving. 
Met een lumenpakket van 800-18.000 lumen is de BRISA toepasbaar van woonstraat tot 
toegangsweg. Voeg daarbij de BRISA WALK, speciaal voor oversteekplaatsen,  
de BRISA BIKE voor fietspaden en de BRISA BAT voor bescherming van flora en fauna  
en u heeft een lijn te pakken die voor lange tijd veilig, mobiel en duurzaam is.

BIJZONDER VEELZIJDIG



                       

COMPLEET EN EENVOUDIG INZETBAAR
STANDAARD DUBBEL GECOAT 
LANGE LEVENSDUUR

STANDAARD GELEVERD MET UW GEWENSTE OPTIEK

LICHT OP MAAT

STANDAARD DIMREGIME NAAR KEUZE

LAAG  
ENERGIEVERBRUIK

STANDAARD NALEVERBAAR

WAARBORG 
STRAATBEELD

U krijgt een armatuur dat  
is toegerust op zijn taak: 
breedstralend, diepstralend,  
rondstralend of strooilicht. 

DE BRISA is voorzien van het
lakcertificaat (getest volgens de
Qualicoatnormering en ISO12944).
Dit betekent dat het armatuur standaard
dubbel gecoat is en bestand tegen 
onder meer het zeeklimaat in de  
kustgebieden.

De BRISA wordt standaard geleverd
met aangemonteerde kabel, type
H05BQ-F (3x1 mm2). Dit maakt  
de BRISA installatievriendelijk.

Lightronics geeft standaard vijf jaar
garantie op haar LED-armaturen.

De BRISA heeft een instelbare
tilthoek, waardoor onder iedere
omstandigheid licht op maat
geleverd wordt.

De BRISA wordt geleverd met elk 
op te geven dimregime. Dit zorgt 
voor een laag energieverbruik.

Lightronics heeft zich  
gecommitteerd aan een lange 
naleverbaarheid van haar  
armaturen. 

 
STANDAARD MET INSTELBARE TILTHOEK  

ALTIJD OP DE JUISTE PLAATS

STANDAARD GELEVERD MET AANGEMONTEERDE KABEL

INSTALLATIEVRIENDELIJK

STANDAARD 5 JAAR GARANTIE

ZONDER ZORGEN

 FUNCTIONEEL COMP LEET ZONDER MEERPRIJS



Met de BRISA en de BRISA PLUS heeft u met één armaturenlijn de standaard voor 
de totale leefomgeving. Want ga maar na: de BRISA WALK is speciaal geconfigureerd 
voor voetgangersoversteekplaatsen, de BRISA BIKE is op maat gemaakt voor 
fietspaden, terwijl de BRISA het gehele segment voor de woonwijk afdekt. De 
BRISA PLUS is uitermate geschikt voor toegangs- en rondwegen. U kunt dus met 
één armaturenlijn de complete leefomgeving verlichten zoals u dat wenst. Als extra 
is er een BRISA BAT, deze is voorzien van een amberkleurige LED-lichtbron ter 
bescherming van vleermuizen. 

ALTIJD LICHT OP MAAT 

Bij de ontwikkeling van de BRISA heeft Lightronics goed geluisterd naar de wensen 
uit de markt. De verlichting valt niet alleen op door een strak design, maar kent ook 
qua lichtbeleving een opvallend pluspunt: het armatuur kan strooilicht genereren, 
wat de sociale veiligheid verbetert en door bewoners als zeer prettig wordt ervaren. 
Door de vele lichtverdelingen en instelbare tilthoek levert de BRISA onder iedere  
omstandigheid licht op maat.

SMART SOLUTIONSFUNCTIONEEL  
COMPLEET ZONDER 
MEERPRIJS

LIGHT

Vijf standaard dimregimes (1A, 2A, 3A, 4A of 5A) die aan de hand van vooraf ingestelde  
tijdsinstellingen van vermogen en lichtsterkte veranderen of CLO (Constant Lumen Output). 

Standaard op ieder armatuur

Met Controlled Solutions biedt Lightronics de mogelijkheid tot system integration. Zo kunnen com-
municatie-modules van onder meer CityTouch, Luminext, Remoticom of Tvilight ingebouwd worden.
Ook de bewegingsdetectie van Lightronics met lokale communicatie door middel van RF is een 
mogelijkheid voor flexibele verlichting op fietspaden.  

Prijs op aanvraag

Projecten die worden uitgevoerd in Controlled Solutions zijn projecten op maat. Inventarisatie, configuratie en oplevering 
tegen meerprijs. Let op: niet alle situaties lenen zich hiervoor, omgevings variabelen zoals aangrenzende busbanen, door-
gaande wegen, fietspaden of positie van de masten in de applicatie zijn van invloed. Aanvaarding van dit type project vindt 
plaats in overleg en na een goedgekeurde inventarisatie op locatie.

Wanneer Lightronics modules inbouwt, blijft de productiegarantie van 5 jaar behouden

100%100%350 lm

Smart City Ready 
Armatuur voorzien van Zhaga book 18 connector en schroefdop (waterdicht, IP66). Vraag 
uw accountmanager naar de mogelijkheden.

Bruto meerprijs € 45,00 per connector



De BRISA is snel inzetbaar en af fabriek volledig toe-
gerust op zijn taak. Door toepassing van verschillende 
lensoptieken, een groot lumenpakket (800-8000 lumen), 
diverse standaard opties als instelbare tilthoek en reeds 
gemonteerde kabel is de BRISA eenvoudig inzetbaar.
De BRISA kan voorzien worden van diverse lichtprofielen. 
Zo zijn er breedstralende, diepstralende, rondstralende 
of strooilichtprofielen. Naast de vijf meest voorkomende 
dimregimes kunnen we ieder gewenst dimregime inpro-
grammeren. Er is tevens een BRISA met bol glas, zodat de 
BRISA ook dienst kan doen als oriëntatieverlichting.

De BRISA PLUS is een LED-only armatuur. De LED’s  
zijn voorzien van een lensoptiek dat speciaal ontworpen 
is voor het aanlichten van alles wat zich op en langs de 
weg bevindt, zoals verkeersborden, wegmarkering en 
medeweggebruikers. Opvallend is daarbij de gelijk matige 
spreiding van het licht en de kleurherkenning, die de  
verkeersveiligheid nog verder verhoogt. De BRISA PLUS  

is bij uitstek geschikt voor de lichtvoorziening bij door-
gaande wegen, wijkontsluitingswegen, industrieterreinen, 
rotondes en parkeerplaatsen.  
 
Het optiek van de BRISA WALK is speciaal ontworpen 
voor voetgangersoversteekplaatsen en bevordert in hoge 
mate de verkeersveiligheid. Door het optiek wordt het  
contrast met de omgeving verhoogd, waardoor de voet-
ganger beter zichtbaar is.
Aangeraden wordt om de lumenoutput van een BRISA 
WALK hoger in te stellen dan die van de standaard BRISA 
verlichting voor de toegangsweg. De verlichting wordt 
door de speciale lenzen net naast het middelpunt van de 
oversteekplaats gericht. Met behulp van een andere kleur-
temperatuur kan een extra accent worden aangebracht. 
De plaatsing van het armatuur is afhankelijk van het type 
weg. Een oversteekplaats bij een weg met twee rijstroken 
in dezelfde richting kan met één armatuur worden verlicht. 
Met drie rijstroken of 2x2 rijstroken (twee richtingen) zullen 

twee armaturen geplaatst worden; aan beide zijden van de 
weg één. In de meeste gevallen zal de mast op ongeveer 
een meter van de oversteekplaats geplaatst moeten zijn.  

De BRISA BIKE is een armatuur met een aangepaste 
lenscode voor smalle lichtprofielen. Dit leidt ertoe dat de 
mastafstanden kunnen worden vergroot tot 30 meter bij 
een masthoogte van vier meter. Door de gebruikte lenzen 
is de BRISA BIKE uitermate geschikt voor fietspaden, maar 
ook voor achterpaden, voetpaden of smalle wegprofielen. 
Het lumenpakket bestaat uit de versies 800 - 1050 - 1200 
- 1350 - 1500 - 1600 en 1800 lumen. Berekeningen wijzen 
uit dat op het gestelde profiel met 1050 lumen Egem. 3.01 
lux – Uh 0,22 en met 1700 lumen Egem. 5,17 lux − Uh 
0,22 haalbaar zijn. Dit zijn waarden uit respectievelijk de 
P5- en P4-klasse van de ROVL2011. 
Vleermuizen in Nederland zijn beschermd door de Wet 
Natuurbescherming (voorheen Flora- en Faunawet).  
De effecten van verlichting op de beschermde diersoort 

zijn onderzocht en kunnen indirect de essentiële vlieg-  
en migratieroutes en het foerageergebied aantasten.  
Lightronics heeft nu met de BRISA BAT, voorzien van 
een amberkleurige LED-lichtbron, een oplossing die voor 
vleermuizen ideaal is. De functionele lichtverdeling blijft 
behouden.

De BRISA EXL is een ideale verlichtingsoplossing voor 
onder meer (lange) fietspaden in het buitengebied en in 
woonwijken. Dit armatuur biedt een 48% hogere gelijk-
matigheid op een standaard profiel (30m). De BRISA EXL 
biedt één type lichtverdeling specifiek voor fietspaden en 
maakt mastafstanden tot 34 meter mogelijk bij een mast-
hoogte van vier meter. EXL staat voor externe lenzen. De 
lenzen zijn namelijk aan de buitenzijde van het armatuur 
geplaatst waardoor deze armaturen naast efficiënte
verlichting ook oriëntatieverlichting bieden.

BRISA
multi-toepasbaar kofferarmatuur

BRISA PLUS
licht in de periferie

BRISA WALK
veiligheid voor de voetganger 

BRISA BIKE
speciaal ontworpen voor fietspaden

BRISA BAT
voor ecologisch kwetsbare gebieden

DE ARMATURENLIJN VOOR EEN PRETT IGERE EN VEILIGERE LEEFOMGEVING



A-symmetrisch  
gemiddelde brede weg

A-symmetrisch  
Diepstralend terrein

BRISA LC-N BRISA LC-O2

Breedstralend
Strooilicht

A-symmetrisch  
Diepstralend groot terrein

BRISA LC-O BRISA LC-S

Breedstralend
 Hoge gelijkmatigheid

Strooilicht 
 Breedstralend

 Hoge gelijkmatigheid

BRISA LC-R BRISA LC-O3

A-symmetrisch  
brede weg

Rondstralend  
Hoge gelijkmatigheid  

Glare-beperkend

BRISA LC-A3 BRISA LC-M

63% reductie* 54% reductie*56% reductie* 60% reductie*52% reductie* 57% reductie*54% reductie* 50% reductie*

CO2 footprint CO2 footprint CO2 footprint CO2 footprint CO2 footprint CO2 footprint CO2 footprint CO2 footprint 

STRAAT- EN TERREINVERLICHTING - KOFFERARMATUUR

BRISA: LICHTBELEVINGEN  
EN BESPARINGEN

*Besparing ten opzichte van conventionele verlichting met hetzelfde profiel



Door te kiezen voor enerzijds lumen/Watt per LED of anderzijds 
het lumen/Watt systeemvermogen, kunt u de juiste data in uw 
beheersysteem invoeren.

VOORBEELD

Breedstralend
fietspaden

BRISA BIKE LC-A2 BRISA WALK LC_VL

Direct-stralend
oversteekplaatsen

BRISA WALK LC-VL/VR BRISA WALK LC-VR

60% reductie* 60% reductie*

CO2 footprint CO2 footprint 

STRAAT- EN TERREINVERLICHTING - KOFFERARMATUUR

BRISA: LICHTBELEVINGEN  
EN BESPARINGEN

PRODUCTVERGELIJKER  
LUMEN PER WATT

*Besparing ten opzichte van conventionele verlichting met hetzelfde profiel

Er is een verschil in LED-vermogen en systeemvermogen, waardoor 
de vraag is wat nu eigenlijk de efficiency van een LED-systeem is. 
Wordt er uitgegaan van de lumenoutput en een bepaald aantal lumen 
per Watt, dan zal om een goede vergelijking tussen producten te  
kunnen maken, bepaald moeten worden of we kiezen voor het LED-
vermogen of het systeemvermogen. In de tabel van de BRISA LC-N 
1800LM wordt duidelijk dat de LED 171 lumen per Watt levert, terwijl 
als gekeken wordt naar het totale systeem er 108 lumen per Watt 
wordt geleverd. Dit kan oplopen naar 124 lumen per Watt bij hogere 
lichtstromen. Van belang is ook over welke levensduur de lumenoutput 
gegarandeerd wordt. De lichtbronnen van Lightronics hebben een 
levensduur van 100.000 branduren (L80/F10) bij een omgevings- 
temperatuur van 25 graden Celsius. 

LC-N 1800lm

Systeem 152 lm/W 108 lm/W

LED 171 lm/W 124 lm/W

LED-vermogen Systeemvermogen

OPTIES

ORIËNTATIEVERLICHTING       

Door toepassing van een bol glas fungeert de BRISA meer als oriëntatieverlichting.  
Dit is met name relevant voor ontsluitings- en provinciale wegen.

 
 
 
 

LICHTHINDER VOORKOMEN

De lamellen hebben een functie in het voorkomen van lichthinder. Een en ander is afhankelijk  
van de plaatsing van de mast. Door toepassing van de kapjes kan licht waar gewenst  
worden gerealiseerd.



AFMETINGEN
BRISA



TECHNISCHE 
SPECIFICATIES

LICHTPROFIELEN
Breedstralend, diepstralend,  

rondstralend, strooilicht

LICHTBRONNEN
LED 

MASTHOOGTE
4-8 meter

LICHTOPBRENGST
800-8.000 lumen

BEHUIZING
Aluminium dubbelgecoat  

(RAL 9005, RAL 9007 of RAL 7016)

LICHTKAP
Helder veiligheidsglas

SPANNING
230/240 V, 50 Hz 

Bliksembeveiliging  
CM 10 kV, DM 6 kV

BRISA
KOFFERARMATUUR VOOR DE LEEFOMGEVING

STANDAARD LICHTKLEUR 
neutraal- of warm wit  

(4.000K of 3.000K)

MASSA
± 6 kg

(afhankelijk van uitvoering)

WINDVANGEND OPPERVLAK
± 0,01 m2 (voorkant),  

± 0,03 m2 (zijkant)

CLASSIFICATIE
IP 66 

SLAGVASTHEID
IK 10

RA-WAARDE 
> 70 

TILTHOEK
instelbaar van 0 tot 15° (bij opzet 60 mm),  

-15 tot 0° (bij opschuif 48/60 mm), 0 tot 10° (bij opzet 76 mm)



AFMETINGEN
BRISA PLUS



TECHNISCHE 
SPECIFICATIES

STANDAARD LICHTKLEUR 
neutraal- of warm wit  

(4.000K of 3.000K)

MASSA
± 16 kg (afhankelijk van uitvoering)

WINDVANGEND OPPERVLAK
± 0,04 m2 (voorkant),  

± 0,08 m2 (zijkant)

CLASSIFICATIE
IP 66 

SLAGVASTHEID
IK 10

RA-WAARDE 
> 70 

TILTHOEK
instelbaar van -15 tot 0° (bij opschuif 60 mm),  

0 tot 10° (bij opzet 76 mm)

LICHTPROFIELEN
Breedstralend, diepstralend,  

rondstralend, strooilicht

LICHTBRONNEN
LED 

MASTHOOGTE
8-12 meter

LICHTOPBRENGST
3.240-18.000 lumen

BEHUIZING
Aluminium dubbelgecoat  

(RAL 9005, RAL 9007 of RAL 7016)

LICHTKAP
Helder veiligheidsglas

SPANNING
230/240 V, 50 Hz 

Bliksembeveiliging  
CM 10 kV, DM 10 kV

BRISA PLUS
KOFFERARMATUUR VOOR VERKEERSVEILIGHEID


