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30W en 50W LED Streetlight armaturen. Door de toepassing van High Power
aan om over de laatste ontwikkelingen op led-gebied te
LED’s zijn deze armaturen energiebesparend. De aluminium behuizing zorgt
adviseren.
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LED-opvolger voor een 8W TL armatuur. Het voordeel van dit type armatuur
is dat het op twee verlichtingsniveau’s kan branden. Met behulp van een
schakelaar kunnen de lampen alleen op High Level (zo’n 15 lux) schijnen als
dat nodig is. Op overige momenten schijnt het armatuur op Low Level (zo’n
3 lux), waardoor het gebruik gereduceerd wordt naar 2,2 Watt. Hiermee kan
veel energie bespaard worden zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.
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itsme is een zelfstandige elektrotechnische en mechanische
distributeur en leider in de toelevering van componenten
en bijbehorende diensten aan industrieel eindgebruikers,
(toeleveranciers van) machinebouwers en technische installateurs.
itsme voegt waarde toe aan de keten door slimme en efficiënte
oplossingen te bieden.
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itsme is de familienaam van de internationale bedrijvengroep die innovatieve
Energieverbruik & besparingscalculatie
Merkonafhankelijke lichtadviseurs
Normen & wetgeving
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