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Voortdurende research heeft in 2015 
geleid tot de transitie naar LED van 
de complete SETGA Urban Lighting 
serie. In dit nieuwe tijdperk kunnen 
efficiëntie en effectiviteit niet meer als 
losstaande aspecten betracht worden. 
Energiebesparing, visueel comfort en 
stedelijke beleving komen samen met 
als doel steeds leefbaardere steden te 
bewerkstelligen.
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De grote variëteit aan materialen 
en productieprocessen die SETGA 
toepast in de fabricage van masten en 
verankeringssystemen draagt bij aan 
een adequaat antwoord op de vragen 
die elk soort omgeving stelt op het 
gebied van uithoudingsvermogen, 
duurzaamheid en esthetische balans.
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Samen met openbare verlichting 
vormen verkeersregelinstallaties 
en stedelijk comfort een lijn van 
fundamentele innovatie met als 
doel stedelijke mobiliteitssystemen 
te verbeteren. Door deze basis van 
research en development zijn eigen 
identiteit mee te geven, versterken 
we onze verbintenis met het creëren 
van een leefbaardere toekomst waar 
technologie niet slechts een eindsta-
tion is maar een middel om evolutie te 
stimuleren.
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“Vandaag de dag 
blijft Amsterdam naar 
de toekomst kijken in 

het eigen licht. 



Stedelijke authenticiteit is het resultaat van de expressie van de 
identiteit van de stad, het verrijken van de levens van de inwoners 
alsook van diegenen die deze omgeving voor de eerste keer ontdekken. 
Door het fuseren van lichtcultuur, traditie en vooruitgang in ieder nieuw 
verlichtingsobject, mobiliteitssysteem of comfort element, wordt de 
menselijke maat gerelateerd aan architectuur en daarmee het unieke 
autotochtone karakter verbeterd. Het is daarom dat bij SETGA 
vormgeving en technologie als vanouds een dimensie verkreeg die 
aangepast is aan de heterogeniteit van de openbare ruimte. 

De groeiende internationale aanwezigheid in 15 landen is het resultaat 
van het afzien van industriële globalisering gedreven door offshoring 
met het oog op globale diversiteit gestoeld op lokale Europese productie. 
Deze contradictie heeft ons in staat gesteld om onderdeel uit te maken 
van de meest prestigieuze projecten in de wereld; van het centrum van 
Amsterdam tot de hoofdstad van de mode Milaan. In totaal meer dan 
5100 nieuwe stedelijke realiteiten op drie continenten, kleine stapjes 
richting een leefbaardere toekomst, in staat om licht als universele taal 
om te zetten naar een manier om het unieke te benadrukken.

“Prestigieuze projecten vragen om een verlichtingsfabrikant die in 
staat is om de conventionele technieken uit te dagen”.

Simon Sprietsma;
Architect en vormgever,
Gemeente Amsterdam

Het AMS en 21e eeuw armatuur van SETGA worden beide in het centrum van de 
Nederlandse hoofdstad toegepast. Dit ambitieuze verlichtingsproject waarvan de 
eerste fase begon in 2013, loopt door tot in de jaren 2020 en daarna.

#

AMSTERDAM

Margherita Brianza;
Art Noveau Studio

“In het CityLife park van Milaan integreren we een infrastructuur van 
duurzame mobiliteit”.

Het CityLife park is het meest ambitieuze Milanese stedelijke 
interventieproject van de laatste jaren. Een project dat ontwikkeld is door de 
prestigieuze architecte Zaha Hadid in samenwerking met landschapsstudio Parc 
Nouveau en waarin fietsparkeersystemen een duurzaam mobiliteitsnetwerk van 
maar liefst 170.000m2 hebben gecreëerd.

#

MILAN 

LICHT,
EEN UNIVERSELE TAAL.

DIVERSITEIT, ONZE ROEPING.

SETGA NEDERLAND 

A NEW GLOBAL DESIGN CENTER.

LIVING
LABS 
GLOBAL
AWARD 

STOCKHOLM

Teneinde de ondersteuning en aanwezigheid op de Nederlandse 
en Centraal Europese markt te vergroten heeft Setga eind 2015 
een joint-venture overeenkomst gesloten met de exclusieve distri-
buteur Modernista. Op deze wijze ontstond een nieuw project- en 
designcentrum voor Nederland en Centraal Europa waarmee de 
operationele staff met 230% toenam. Het winnen van een aantal 
aanbestedingen en projecten in de laatste jaren zoals Rode Loper 
armatuur Amsterdam, 21e eeuw armatuur en uithouder Amster-
dam, centrum Bergen (Li), Arnhem Centraal en Rijksinspectieter-
minal haven van Rotterdam, gekoppeld aan een significante jaar-
lijkse groei en de alomtegenwoordigheid van Setga producten in 
meer dan 61 Nederlandse gemeentes, bevestigt het strategische 
potentieel van deze alliantie. Tegelijkertijd is Nederland inmiddels 
een leidend design hub voor de onderneming met als uitvloeisel 
dat in 2016-2017 vijf van de acht nieuw ontwikkelde LED arma-
turen het product zijn van co-design en innovatieprocessen in 
samenspraak met Nederlandse publieke en private instituties.

Holanda Costa Rica

Italia España

Irlanda Alemania

Portugal Francia

Dinamarca Dubai

Israel UAE

México Catar

Kuwait Chile

De armaturen Essenze en HL van SETGA zijn geselecteerd om de nieuwe 
Rijksinspectieterminal op de Tweede Maasvlakte in de haven van Rotterdam 
te verlichten.

Ronald Vredenborg;
Technical Manager 
& CEO  (Modernista-Holanda).

Dit project is geïnitieerd door de Douane, ressorterend onder het Ministerie van 
Financiën, en is in fasen uitgevoerd waarbij de laatste armaturen halverwege dit jaar 
geplaatst zijn.

#

ROTTERDAM PORT 

“Het Lined armatuur definieert nieuwe technologische standaar-
den aangaande lichtkwaliteit, duurzaamheid en operabiliteit”.

MSc. Iris Dijkstra;
Lighting Designer (Atelier LEK, Rotterdam).

SETGA’s Lined armatuur was geselecteerd om de omgeving en de toegang 
tot een van de meest avangardistische stations in Nederland te verlichten; 
een iconisch project van UN Studio, Arup, Atelier LEK, B+B en de gemeente 
Arnhem.

#

STATION ARNHEM CENTRAAL

Verenigde Arabische Emiraten (Dubai), Koeweit en Qatar vertegenwoor-
digen markten waarvoor SETGA vormgeving en techniek heeft aange-
past aan de essentie van de lokale architectuur en lichtcultuur. 

Van Kuwait Oil Company tot het hart van Dubai is de technologie van SETGA meer 
en meer zichtbaar aanwezig geworden in de afgelopen vijf jaar.
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“ WE 
GELOVEN IN 
DE INNOVATIEKRACHT

Er zijn ingenieurs die hun leven volledig 
gewijd hebben aan het ontdekken van 
nieuwe wegen tot het combineren van 
lichttechniek, elektronica en vormgeving. 
Hun onderzoekswerk in diverse instituties, 
universiteiten of bedrijven heeft de creatie 
van lichtoplossingen die een antwoord zijn 
op hedendaagse stedelijke uitdagingen 
gepromoot.

Vanaf het begin was SETGA het meeting 
point voor een aantal van deze professio-
nals. Zij creëerden een klein team met de 
mogelijkheid technologische onzekerheden 
uit te dagen. Destijds prevaleerde het ins-
tinct van zelfreflectie, talent en passie over 
de inertie van de status quo. Gedurende de 
jaren zorgde de stabiliteit en continuïteit 
van het vaste team dat de initiële uitdaging 
omgezet werd in geconsolideerde ervaring, 
terwijl de voortdurende opname van 
veelbelovende professionals het niveau van 
technische specialisatie bespoedigde.

Vandaag de dag bestaat de R&D structuur 
uit in totaal 5 technische afdelingen: in-
dustrieel design, mechanical engineering, 
elektronica, optica en thermodynamica. 
Deze vormen tezamen de SETGA co-inno-
vation hub; een R&D centrum bestaande 
uit 25 ingenieurs die gezamenlijk meer 
dan 1.180.000 uur aan onderzoek besteed 
hebben.

Een voortdurend oog op de toekomst 
met de energie van de eerste jaren en de 
bestendigheid van 25 jaar representeert de 
evolutiekracht van SETGA. 

In iedere nieuwe innovatie worden 
verschillende disciplines gecombineerd 
in kleine teams waarbij de integratie met 
klant symbool staat voor een nieuwe 
werkelijkheid die aangepast is aan de 
essentie van iedere stedelijke ruimte. 

Op dit moment voert het bedrijf meer 
dan 27 R&D projecten waarvan 40% een 
co-innovatie karakter kent. Hieronder 
bevindt zich een ambitieus project tot het 
digitaliseren van de lifecycle van openbare 
verlichtingsinfrastructuur waarbij SETGA 
een consortium leidt van 6 technologiebe-
drijven en leidende Europese academische 
instituties waaronder de Universiteit van 
Vigo en Gradiant technology center.

De anticiperende roeping heeft bijgedra-
gen tot het transformeren van onontdekte 
technologieën in betrouwbare en efficiënte 
systemen. Sinds de eerste toepassing van 
halogeen metaaldamplampen in openba-
re verlichting tot en met de ontwikkeling 
van opto-elektronische LED modules met 
argon gasvulling (APS®) heeft SETGA 
inmiddels meer dan 41 patenten en 
geregistreerde designs vastgelegd. De 
ontwikkeling van de nieuwste generatie 
LED armaturen heeft geresulteerd in een 
investering van in totaal € 3.700.000,00 
met inbegrip van mallen en gereedschap-
pen, R&D kosten en meer dan 25 interna-
tionale accreditaties door energiebedrijven 
in de 15 landen waar SETGA actief is. Een 
milestone die niet alleen geleid heeft tot 
perfectionering van de APS® technologie 
maar tevens tot de implementatie van een 
total quality system waarbij het traject 
via ons gecertificeerde laboratorium het 
definitieve verificatieproces omvat.

Promotie van een innovatiemodel dat is 
gebaseerd op een onafhankelijkheid van 
aandeelhouders behelst een enorme 
uitdaging. In de kern ligt echter een unieke 
mogelijkheid om vrijelijk met de klant 
een evolutie te initiëren, te bouwen aan 
een lange-termijn relatie, gebaseerd op 
waardecreatie, nabijheid en flexibiliteit. 
Daarom blijft deze visie onze bron van 
inspiratie teneinde de technologische en 
esthetische vragen van morgen te kunnen 
beantwoorden.

O & O-investeringen

41
Geregistreerd industriële 

patenten en modellen.

SETGA plaatst haar waardeketen dicht bij haar Europese 
afnemers. Van alle componenten die samengebouwd worden op de 
productielijn in Pontevedra is 98% afkomstig uit West-Europa. 

Door deze industriële filosofie worden de meeste van de 65 directe 
en 130 indirecte posities gegenereerd in de buurt van onze klanten 
waarbij de hoogste standaards in kwaliteit en duurzaamheid, zowel 
op het gebied van milieu als arbeid, aangehouden worden. 

In aanbestedingsprocessen van een groeiend aantal Europese ste-
den wordt SETGA gewaardeerd voor een productiemodel gebaseerd 
op het concept van Social Return on Investment (SROI), hetgeen 
sociale aspecten koppelt aan bedrijfsprocessen. Het groeiende 
aantal indiensttredingen van langdurig werklozen van boven de 45 
jaar heeft daarbij nieuwe talenten blootgelegd.

Chief Innovation Officer (CIO)
- SETGA Co-Innovation Hub.

Jesús Saavedra Campos

Oorsprong en evolutie

Specialist SETGA elektronische integratie.
Carlos Abilleira

 vertegenwoordigt onze verbintenis met kwaliteit en sociale progressie.
“Continueren van lokale fabricage

VAN VASTE KLEINE 

GESPECIALISEERDE TEAMS”. 

Thermodynamische 
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bouwkunde

Optica en 
licht techniek

Elektronica 
en elektrotechniek.
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**  Evolutie van Social Return: percentage van indiensttreding van langdurig werklozen 
van 45 jaar of ouder en gehandicapten van het totale personeel.
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Global Co-Innovation Hub.
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“ZONDER SAMENWER-
KING OP HET GEBIED 
VAN DUURZAAMHEID IN 
DE WAARDEKETEN,

Duurzaamheid.

ZAL HET ONMOGELIJK ZIJN OM ONZE 

TOEKOMST ALS FABRIKANT TE ZIEN”.

In 2015 past SETGA haar duurzaamheids 
master plan aan aan de 3S strategie: “Spe-
eding Sustainable Spiral”, waarvan het doel 
is om de duurzaamheidsspiraal te versnel- 
len door de gehele waardeketen, vanaf de 
productie van ieder afzonderlijk onderdeel 
tot het uiteindelijke fabricageproces. Door 
96% van de waarde van de totale kostenop-
bouw in onderdelen te betrekken binnen 
een cirkel van 1.200km vanaf de fabriek en 
maar liefst 81% zelfs binnen 150km is het 
mogelijk een industriële samenwerking tot 
stand te brengen die in staat is om steeds 
verder te gaan in het introduceren van ver-
nieuwende concepten met betrekking tot 
bescherming van milieu en grondstoffen. 
Deze filosofie van onderlinge samenhang 
en verbondenheid is gebaseerd op lokale 
productie en maakt het mogelijk een trans-
versaal milieu-audit systeem te imple-
menteren waarin niet uitsluitend SETGA’s 
interne processen ISO14001 gecertificeerd 
zijn en voldoen aan ROHS richtlijnen, maar 
ook die van de strategische leveranciers. 
De huidige productportfolio onderscheidt 
zich door vergaand gebruik van recyclebare 
materialen waarvan de verwerking een 
substantiële vermindering in milieubelas-
ting kent als gevolg van de continue nadruk 
op duurzaamheid in alle aspecten van de 
waardeketen.

Het hergebruik zorgt voor een lagere ener-
gieconsumptie (5% van de energie die bij 
initiële aluminiumproductie benodigd is) en 
omvat zuiveringstechnologieën die gecerti-
ficeerd zijn volgens de strengste Europese 
normen. De 100% natuurlijke oorsprong 
van glas maakt dit materiaal tot een 
volledig recyclebaar element en bovendien 
is de milieubelasting door omsmelten 
zonder noodzakelijke zuiveringsprocessen 
minimaal. 

Supply Chain Manager - SETGA. 
Cristina Martínez 

SPEEDING
SUSTAINABLE 
SPIRAL

STRATEGIE

3S

Chief Design Officer - SETGA Co-Innovation Hub.
Jorge Lameiro 

 Programme is ons antwoord op geplande uitfasering”
“Upgrade Performance 
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BENUTTEN VAN DE DUURZAAMHEIDS-
GRENZEN DOOR HERGEBRUIK. 

In tegenstelling tot overige aluminium-
soorten onderscheidt de hoge puurheid 
van geëxtrudeerd en geanodiseerd alumi-
nium AL6035-T6, evenals gietaluminium 
EN-AC-44100, zich door het recyclege-
mak waarmee het fundament gelegd is 
voor toekomstig hergebruik in andere 
processen. Het cradle-to-cradle principe 
dat geïntegreerd is in de 3S strategie is 
verantwoordelijk voor de retourname van 
aluminium delen naar de gieterij vanuit 
2100 inzamelpunten in Europa. 

WAAR DE ZON 
DE CARBON FOOTPRINT BEPERKT. 

Met de eerste Europese op zonne-
energie werkende glasfabriek is onze 
carbon footprint aanzienlijk gedaald sinds 
de start van de productie in 2015.

AFVALVERWERKING 
EN INTEGRALE ZUIVERING.

De inspanning van onze waardeketen gaat 
verder dan het verwerken van afval volgens 
de RoHS richtlijn 2011/65 EU alleen. Door 
de 3S strategie wordt meer dan 14 miljoen 
liter water gezuiverd en hergebruikt in 
glasproductie en metaalbewerking. Op 
deze wijze voorkomen we vervuiling en 
verspilling van een hoeveelheid water 
die goed is voor een stad met 140.000 
inwoners.

MINIMALISERING VAN DE 
MILIEUBELASTING VAN TRANSPORT.

Door het beperken van 81% van de waar-
deketen tot een straal van 150km heeft 
SETGA de CO2 uitstoot als gevolg van 
transporthandelingen beperkt. Parallel 
hieraan is het wagenpark overgestapt op 
hybride aangedreven voertuigen waar-
mee eveneens een verminderde uitstoot 
behaald wordt.

ECODESIGN.

Sinds ruim tien jaar wordt het manage-
ment van het product-milieuprofiel geï-
nitieerd in de ontwerpfase door de keuze 
voor gemakkelijk te recyclen materialen en 
transformatieprocessen met een geringe 
milieubelasting. 

Door middel van de 3S strategie is het 
mogelijk geworden te meten in hoeverre 
Ecodesign heeft geleid tot een relatieve 
verbetering in de parameters die deel 
uitmaken van het product-milieuprofiel 
en uit te wijzen dat dit geleid heeft tot een 
gemiddelde reductie in milieubelasting van 
23% gedurende de laatste drie jaar. 

Deze index komt voort uit ISO14040:2016.

UPGRADE PERFORMANCE 
PROGRAMME.

De 3S strategie stuurt continue verbetering 
van het product-milieuprofiel en de duur-
zaamheidsindicatoren die inherent zijn aan 
het productieproces. Het verlengen van de 
productlevensduur en het voorkomen van 
voortijdige uitfasering van LED armaturen 
belichaamt de meest verantwoordelijke 
handelswijze en de optimale formule om te 
komen tot een minimalisering van de TCO 
op de middellange en lange termijn.

Deze zienswijze heeft geleid tot het 
Upgrade Performance Program (UPP); 
een service waarmee de mechanische 
componenten van de SETGA - APS® arma-
turen hergebruikt worden en uitsluitend de 
elektronische LED componenten geüpdate 
worden. 

Door deze handelswijze wordt 77% van de 
componenten hergebruikt aan het einde 
van de levensduur waarmee ieder arma-
tuur een tweede leven krijgt. 

Door dit circulaire economische model dat gebaseerd is op modu-
lair design te omarmen heeft SETGA duurzaamheid de kern van het 
businessmodel gemaakt en daarmee het werk van beheerders van 
openbare verlichting en technische installaties vergemakkelijkt.

UPP illustreert een nieuw perspectief in de calculatie van TCO. Met 
een verdubbelde levensduur vermindert de LED TCO (in vergelij-
king met conventionele technologieën) van 50 naar 88%. Onder dit 
programma komt de drukgevulde opto-electronische module met 
argon gas terug naar de fabriek om de LED-PCBs te upgraden onder 
gecontroleerde atmosferische omstandigheden waarmee het onder-
houdsproces gereduceerd wordt tot het ontkoppelen en koppelen van 
de betreffende module. 

De snelle en voortdurende ontwikkelingen op het gebied van de 
efficiency van LED technologie maakt het upgraden van de diodes 
aantrekkelijk voor LED modules waarvan einde levensduur nog niet 
bereikt is. Het upgrade programma maakt het mogelijk de presta-
ties te verhogen zonder concessies te doen aan betrouwbaarheid en 
garanties van het armatuur als geheel.

UP GRADE 
PERFORMANCE 
PROGRAMME

Added monetary value of 
new components.

Aggregate monetary value of 
reused components.

TCO Reduction - Standard 
LED Technology

TCO Reduction - 
APS® LED Technology.

TCO Reduction - APS® 
LED Technology & Upgrade 
Performance Programme.
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(2013- 2016). 
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153To
t

Lm /w (*)

+100.000
Branduren (*)

(*) Tq  25ºC

- IP66-
Stof- en waterdicht

Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech®

AL EN-AC-44100
Aluminium

Excellente warmte huishouding

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA  

MIX TUSSEN KLASSIEK 
EN MODERN

AMSTERDAM XXI CENTURY

De gulden snede. Speciaal voor de nieuwe(re) 
stadswijken is dit armatuur ontwikkeld, gebaseerd 
op één van de klassieke uitgangspunten van de 
kunsten (namelijk de gulden snede), maar met de 
laatste stand der LED technologie. Vanaf 2015 wordt 
dit armatuur toegepast in het centrum van Amster-
dam en in de nieuwe(re) wijken van de Nederlandse 
hoofdstad.

_

KLASSE II
BESCHERM
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Sjoerd Hoogma Simon Sprietsma

Het ontwerp van de 21e eeuw serie onderscheidt zich tevens door 
de toepassing van duurzame materialen. 

De ecologische voetafdruk is minimaal doordat gebruik gemaakt 
wordt van glas dat wordt geproduceerd in een Europese glasfabriek 
waar de productielijn volledig door zonnenenergie gevoed wordt. 

Tevens heeft de aluminium behuizing EN-AC-44100 een hogere 
zuiverheid dan gietalumnium, hetgeen de mogelijkheden voor 
hergebruik van de behuizing aanzienlijk vergroot. Tot slot kan ieder 
onderdeel uit de 21e eeuw serie hergebruikt worden volgens de 
laatste eisen van ISO 14001 en het duurzaamheidsprotocol van 
SETGA.

DUURZAAM ONTWERPOORSPRONG EN CONCEPT

De 21e eeuw serie is een ontwerp van Sjoerd Hoogma, eigenaar 
van Handle with Care en Simon Sprietsma, eigenaar van Simon 
Sprietsma Stadslandschappen. Voor de vormgeving van het 
armatuur + uithouder is gezocht naar de ideale verhouding tussen 
armatuur, uithouder en mast. De balans tussen deze drie elemen-
ten is gevonden in de uitgangspunten van “De Gulden Snede”. 
Deze maateenheid is toegepast bij het ontwerp van vele beroemde, 
historische, tijdloze gebouwen en kunstobjecten.
 
De vloeiende overgang tussen armatuur, uithouder en mast  maakt 
dat het geheel wordt beleefd als zijnde één ingetogen object. Dit 
wordt versterkt door de zorgvuldige afwerking en coating.

ONTWERPERS

AMSTERDAM XXI CENTURY

Eenheid door 
oog voor ieder 
detail. 

Product ontwerper van arma- 
tuur + uithouder 21e eeuw

Architect en ontwerper van arma-
tuur + uithouder 21e eeuw
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De behuizing van het armatuur 21e eeuw wordt gemaakt uit één compact 
stuk gietaluminium EN-AC-44100, hetgeen zorgt voor een excellente 
warmteuitwisseling tussen de PCB en de buitenlucht. Deze constructie 
genereert een betere warmtehuishouding dan constructies waar de com-
ponenten van het armatuur ondergebracht zijn in separate ruimte. 

Dit resulteert in een lage junction temperature (Tj) wat een positief effect 
heeft op de levensduur van de driver en de LEDs en wat de effectiviteit van 
het systeem (lumen / Watt verhouding) over de lange termijn borgt.

Maximaal materialgebruik 
bij de compartimentering. 

1

Om de warmteopbouw binnen het armatuur zo laag mogelijk te houden 
zijn de compartimenten in het armatuur extra robuust uitgevoerd. In het 
middelste deel van de behuizing heeft het gietaluminium een dikte van 18 
mm. 

Deze uitvoering borgt de doorstroom van de warme lucht naar de delen 
van het armatuur die in directe verbinding met de buitenlucht staan.  

Extra warmtegeleiding in 
de cruciale zones.  2

De behuizing van het armatuur is een geheel met het koellichaam en de 
PCB staat dus in direct contact met het koellichaam. Om de warmtege-
leiding te optimaliseren is de binnenzijde van de behuizing op de juiste 
plekken ruw dan wel glad gemaakt. 

Excellente 
warmtehuishouding.

#

Aluminium 
Gietwerk  
EN-AC-44100AL

PARAMETERS

 21C-24S 500 160 20 24 2700-4500 80%-90% 160-193 28 4099 146 >100.000

 21C-24M 500 160 20 24 2700-4500 80%-90% 160-193 43 6023 141 >100.000

 21C-24L 500 160 20 24 2700-4500 80%-90% 160-193 56 7745 137 >100.000

 21C-48S 500 160 20.2 48 2700-4500 80%-90% 160-193 55 8198 150 >100.000

 21C-48M 500 160 20.2 48 2700-4500 80%-90% 160-193 79 12045 153 >100.000

 21C-48L 500 160 20.2 48 2700-4500 80%-90% 160-193 110 15489 141 >100.000

  Diameter Hoogte Gewicht    Diode  Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs    Kleurtemperatuur CRI Effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 
        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van de 
LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

#

Volgens de US Energy Agency verhindert vervuiling op de bovenkant 
van een armatuur de afvoer van warmte aanzienlijk en de vervuiling 
vormt hierdoor een kritisch element in de verwachte prestatie en 
levensduur van het armatuur. 

Om vervuiling op een zo natuurlijk mogelijke manier te weren heeft 
SETGA het armatuur 21e eeuw uitgevoerd met een geheel glad en 
gebogen koellichaam dat zorgt dat vuil zich niet kan hechten en bij 
regen van het armatuur afspoelt. 

Tot slot is bij de constructie tussen de overgang van het 
koellichaam naar de glasplaat gezorgd dat regendruppels van het 
armatuur afvallen en niet de glasplaat bereiken. Hierdoor blijft de 
lichtopbrengst van het armatuur in stand. 

Technologie ter preventie 
van ophoping van vuil van buitenaf.

CLEAN Tech®

Warmtetransport
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De RPF (Relative Performance 
Function) driedimensionele 
functie bepaalt de effectivi-
teit van het armatuur onder 
diverse omstandigheden door 
de cross-analyse van de omge-
vingstemperatuur en de output 
current.

Tegelijkertijd maakt dit ins-
trument het mogelijk om een 
schatting van de levensduur 
te maken, afhankelijk van de 
toegepaste kleurtextuur van 
het functionele oppervlak.
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Output Current (mA)Omgevingstemperatuur (ºC)- Tq (ºC)

PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN

DNW-21 CY-21

AT-21

T3-21

ME-21

T2-21

DWC-21

#

De opnieuw gedefinieerde compositie van het optische systeem 
levert een 55% reductie van ongewenste reflecties. Dit is een sig-
nificante reductie in vergelijking met andere op de markt verkrijg-
bare systemen die werken met een secundaire lens en een glazen 
afdekking. HTS technologie maakt het mogelijk om met directe 
lenssystemen vergelijkbare prestaties te behalen waarbij de totale 
effectiviteit (lm/W) van het armatuur met 8% verbetert.

Innovatie in het optische systeem 
verbetert de produktprestaties.

HTS High 
Transparency 
System®

Optische 
prestatie+8%

Het optische departement van SETGA kan 
aanvullende configuraties aanbieden welke 
aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen

RELATIVE PERFORMANCE FUNCTION (RPF)
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ENKELVOUDIGE UITHOUDERDUBBELE UITHOUDER

WANDUITHOUDER

1. OVERSPANNINGSARMATUREN

ENKELVOUDIGE OVERSPANNING TWEEVOUDIGE OVERSPANNING

HOOG/LAAG UITHOUDER

3. UITHOUDER

2. MASTEN

+ Pagina 382
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STEDELIJKE SYNTHESE

TABLET

Een nieuwe esthetische synthese in de openbare 
ruimte welke de strakke lijnvoering van Bauhaus 
combineert met de tijdloosheid van ‘Gute Form’. Uit-
gangspunt vormt hierbij de architecturale diversiteit 
van de Spaans-Atlantische kustlijn met zijn ruwe 
klimaat en zoute zeelucht.

_

(*) Tq  25ºC

Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech®

-IP68-
Stof- en waterdicht

APS Argon Pressurised 
System

®

156To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA

AL 5754
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

KLASSE II
BESCHERM
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31

A: 290 mm / 360 mm

B

B: 610 mm / 750 mm

A

Het design van de Tablet is gebaseerd op een combinatie van 
hoogwaardige en duurzame materialen. Toepassing van hoogzuiver 
aluminium AL5754 maakt in vergelijking met spuitgietaluminium 
het toekomstige recyclen door andersoortige industrieën 
gemakkelijker. 

De glazen afdekking aan de onderzijde is voor 100% recyclebaar. Dit 
glas wordt geproduceerd door de eerste volledig op zonne-energie 
werkende glasproductielijn in Europa, waarmee de carbon footprint 
substantieel beperkt wordt. Conform de laatste eisen van ISO 14001 
heeft SETGA een lange-termijn recycle systemathiek opgezet voor 
ieder in de Tablet toegepast component.

DUURZAAM DESIGN

De bovenzijde van de Tablet bestaat uit een geanodiseerd alu-
minium structuur die zowel als koellichaam fungeert alsmede een 
basis vormt met een zeer hoge corrosiebestendigheid. De onder-
zijde bestaat uit een hardglazen afdekking met een zeefdruk aan de 
binnenzijde. Deze kan optioneel voorzien worden van een gecusto-
mised logo. De beide componenten worden omsloten en met elkaar 
verbonden door middel van een geanodiseerd aluminium AL-
6063-T5 sierrand. De ontwikkeling van een optisch systeem met 
HTS® technologie heeft geleid tot een 8% toename van de effec-
tiviteit van het armatuur. Dit wordt behaald door een reductie van 
ongewenste reflecties van 55% ten opzichte van andere op de markt 
verkrijgbare produkten met een secondaire lenstechniek met een 
glazen afdekking.

MATERIALEN EN STRUCTUUROOSPRONG EN EVOLUTIE

Sinds de introductie van de eerste generatie Tablet in 2009 zijn 
de prestaties van electronica en optieken aanzienlijk geëvolueerd 
terwijl de compactheid gebleven is. 

Gedurende reeds meer dan 40.000 branduren heeft een aantal 
gemeentelijke opdrachtgevers profijt gehad van belangrijke eigen-
schappen van de Tablet zoals de optimale warmtegeleiding en het 
volledig buitensluiten van vochtige corrosieve buitenlucht. 

Deze eigenschappen gecombineerd met de optimale balans tussen 
vorm en functie maken de Tablet tot een icoon van de Setga 
collectie.

TABLET

Esthetische 
voorhoede 
vanuit meerdere 
perspectieven
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 T-12S 610 290 6,8 12  2700-4500 80%-90% 160-193 15 2049 135 >100.000

 T-12M 610 290 6,8 12  2700-4500 80%-90% 160-193 22 3011 134 >100.000

 T-12L 610 290 6,8 12  2700-4500 80%-90% 160-193 30 3872 131 >100.000

 T-24S 610 290 6,8 24  2700-4500 80%-90% 160-193 28 4099 146 >100.000

 T-24M 610 290 6,8 24  2700-4500 80%-90% 160-193 43 6023 141 >100.000

 T-24L 610 290 6,8 24  2700-4500 80%-90% 160-193 56 7745 137 >100.000

 T-36S 610 290 6,8 36  2700-4500 80%-90% 160-193 41 6148 149 >100.000

 T-36M 610 290 6,8 36  2700-4500 80%-90% 160-193 59 9034 152 >100.000

 T-36L 610 290 6,8 36  2700-4500 80%-90% 160-193 84 11617 138 >100.000

 T-48S 755 360 10,5 48  2700-4500 80%-90% 160-193 55 8198 150 >100.000

 T-48M 755 360 10,5 48  2700-4500 80%-90% 160-193 79 12045 153 >100.000

 T-48L 755 360 10,5 48  2700-4500 80%-90% 160-193 110 15489 141 >100.000

 T-60S 755 360 10,5 60  2700-4500 80%-90% 160-193 68 10346 152 >100.000

 T-60M 755 360 10,5 60  2700-4500 80%-90% 160-193 97 15200 156 >100.000

 T-60L 755 360 10,5 60  2700-4500 80%-90% 160-193 139 19547 141 >100.000

  Lengte Breedte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs    Kleurtemperatuur CRI Effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 
        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

De Tablet is gebaseerd op het principe van directe thermische 
overdracht van de LED PCB naar het compacte aluminium chassis 
en de buitenlucht. De behuizing bestaat uit een heat pipe van 
geanodiseerd aluminium AL5754 welke een thermische conductivi-
teit behaalt van 160W/meter Kelvin in vergelijking tot 130m/meter 
Kelvin bij gebruik van spuitgietaluminium.
De lage poreusheid van geanodiseerd aluminium in combinatie met 
een thermal pad tussen de PCB en het koellichaam reduceren de 
temperatuur van de LED significant.

#

PARAMETERS

Sistema de disipación 
térmica avanzada.

3

1

APS® technologie zorgt voor behoud van een constante druk in het 
armatuurhuis, onafhankelijk van de externe atmosferische druk en 
temperatuurschommelingen die zich in het armatuur voordoen. 
Hiermee wordt de gebruikelijke dilatatie en vervorming van de optische 
module voorkomen. Ook het binnendringen van stofdeeltjes en de 
daarmee gepaard gaande lichtterugval wordt verhinderd.

Voorkomen van kritische 
vervorming van de optische module.

2 Behouden van 
kleurweergave eigenschappen.

Indien het op de LEDs toegepaste fosforsubstraat en de primaire optieken 
geïsoleerd zijn van vocht en zoute zeelucht, zoals met APS®, dan wordt 
eventuele toekomstige aantasting van de kleurweergave en de 
kleurtemperatuur voorkomen gedurende de levensduur.

Voorkomen van voortijdige 
lichtterugval.

Met het Argon Pressurized System (APS®) zoals standaard aanwezig in 
de armaturen uit de Tablet-serie, zijn alle optische en electronische com-
ponenten van het LED systeem volledig ingekapseld in een drukkamer 
met argon gas. In combinatie met de IP68 classificatie zorgt dit voor een 
armatuur dat zelfs onder water zou kunnen functioneren. Door middel 
van het argon gas wordt een inerte atmosfeer gecreëerd in het armatuur-
huis. Dit betekent dat zich geen lucht in de behuizing bevindt en dus geen 
condensvorming kan ontstaan. Ook krijgt zoute zeelucht geen kans om 
binnen te dringen in het armatuur. Op deze wijze kan de electronica onder 
laboratoriumomstandigheden functioneren zonder dat ze blootgesteld 
wordt aan factoren die het verouderingsproces zouden kunnen versnellen. 
Een dergelijke bescherming is juist in ons Noordzeeklimaat van essen-
tieel belang met het oog op de levensduur van optische en electronische 
componenten. De beschermende eigenschappen van APS® op het gebied 
van levensduur, efficiëntie en kleurweergave zorgen voor een reductie 
in de Total Cost of Ownership (TCO) en behoud van veeleisende visuele 
standaarden:

Het buitensluiten van de risico’s van vocht en zeelucht 
in optische en electronische LED componenten.

#

Doordat de voortijdige veroudering van optische en electronische com-
ponenten door binnendringen van vocht en zeelucht wordt voorkomen, 
wordt de normaliter verwachte lichtterugval verhinderd. Daarmee is het 
niet langer nodig om gedurende de levensduur het vermogen te verhogen 
teneinde de fotometrische parameters zoals vastgelegd in de EN-13201 
te waarborgen.

+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van 
de LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

Geanodiseerd 
AL5754
AluminiumAL

IP68Argon 
Pressurised 
SystemAPS®

APS®

Optische module
ondergebracht in een onder druk 
met argongas gevuld compartiment

Geanodiseerd
AL - 5754
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De RPF (Relative Performance 
Function) driedimensionele 
functie bepaalt de effectivi-
teit van het armatuur onder 
diverse omstandigheden door 
de cross-analyse van de omge-
vingstemperatuur en de output 
current.

Tegelijkertijd maakt dit ins-
trument het mogelijk om een 
schatting van de levensduur 
te maken, afhankelijk van de 
toegepaste kleurtextuur van 
het functionele oppervlak.
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Output Current (mA)Omgevingstemperatuur (ºC)- Tq (ºC)
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AT-T

T3-T

ME-T

T2-T

DWC-T

RELATIVE PERFORMANCE FUNCTION (RPF) #

De opnieuw gedefinieerde compositie van het optische systeem 
levert een 55% reductie van ongewenste reflecties. Dit is een sig-
nificante reductie in vergelijking met andere op de markt verkrijg-
bare systemen die werken met een secundaire lens en een glazen 
afdekking. HTS technologie maakt het mogelijk om met directe 
lenssystemen vergelijkbare prestaties te behalen waarbij de totale 
effectiviteit (lm/W) van het armatuur met 8% verbetert.

PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN

Innovatie in het optische systeem 
verbetert de produktprestaties.

HTS High 
Transparency 
System®

Optische 
prestatie+8%

Het optische departement van SETGA kan 
aanvullende configuraties aanbieden welke 
aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen
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SFL MAST

1. MASTEN

PDS MAST SVT MAST
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SCL MAST SPL MAST

+ Pagina 313+ Pagina 309

SFL UITHOUDER SBT UITHOUDER

2. UITHOUDERS EN ADAPTERS
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ELEMENTAIRE VRIJHEID

LINED

Vorm in essentie bepaalt de conceptuele vrijheid van 
ieder stedelijk ontwerpproces door integratie van 
eenvoud in lijnvoering, subtiliteit en tijdloosheid in 
ieder detail. De Lined serie stelt de stedelijk ontwer-
per in staat om de geometrische lijnvorming terug te 
laten keren in de straatverlichting.

_

(*) Tq  25ºC

Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech®

-IP68-
Stof- en waterdicht

APS Argon Pressurised 
System

®

156To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA

AL 5754
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

KLASSE II
BESCHERM
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222

722 - 1207

DRIVER

31

Het design van de Lined is gebaseerd op een combinatie van 
hoogwaardige en duurzame materialen. Toepassing van hoogzuiver 
aluminium AL5754 maakt in vergelijking met spuitgietaluminium 
het toekomstige recyclen door andersoortige industrieën 
gemakkelijker. De glazen afdekking aan de onderzijde is 
voor 100% recyclebaar. 

Dit glas wordt geproduceerd door de eerste volledig op zonne-
energie werkende glasproductielijn in Europa, waarmee de carbon 
foot-print substantieel beperkt wordt. Conform de laatste eisen 
van ISO 14001 heeft SETGA een lange-termijn recycle systemathiek 
opgezet voor ieder in de Lined toegepast component.

DUURZAAM DESIGN

De bovenzijde van de Lined bestaat uit een geanodiseerd aluminium 
structuur die zowel als koellichaam fungeert alsmede een basis 
vormt met een zeer hoge corrosiebestendigheid. De onderzijde 
bestaat uit een hardglazen afdekking met een zeefdruk aan de 
binnenzijde. Deze kan optioneel voorzien worden van een gecus-
tomised logo. De beide componenten worden omsloten en met 
elkaar verbonden door middel van een geanodiseerd aluminium 
AL6063-T5 sierrand. De ontwikkeling van een optisch systeem met 
HTS® technologie heeft geleid tot een 8% toename van de effec-
tiviteit van het armatuur. Dit wordt behaald door een reductie van 
ongewenste reflecties van 55% ten opzichte van andere op de markt 
verkrijgbare produkten met een secondaire lenstechniek met een 
glazen afdekking.

MATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

De Lined serie borduurt voort op de design filosofie achter de Tablet 
serie. Ook hier wordt de eenvoud van Bauhaus design gekoppeld 
aan de tijdloosheid van het hedendaagse “Gute Form” met als 
startpunt de landschappelijke vormgeving van de Spaans-Atlantis-
che kustlijn en haar corrosieve zeeklimaat.

Sinds de introductie van de Lined in 2010 is deze armaturenserie 
al in verscheidene projekten toegepast. Na praktijktoepassingen 
van ruim 30.000 branduren is deze state-of-the-art LED armaturen 
serie inmiddels verworden tot een icoon met als hoogtepunt het 
verlichten van de omgeving van het nieuwe station Arnhem Centraal 
sinds 2015. 

LINED

Oneindige 
concepten 
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Atelier LEK heeft een aanpassing van de uithouder voorgesteld 
zodat het armatuur op verschillende locaties toepasbaar is en 
zo een eenheid gecreëerd op de verkeersroute in het gebied. Om te 
leveren aan de gemeente Arnhem heeft Setga zich geconformeerd 
aan een Product Service Systeem voor led systemen, speciaal 
ontwikkeld voor dit project. Dit PSS stelt hoge eisen aan de 
kwaliteit van het led-systeem ten aanzien van levensduur, 
beheer en after-sales. Setga heeft een product geleverd dat dus 
niet alleen met de aangepaste vormgeving naadloos aansluit bij de 
gewenste beeldkwaliteit in het gebied, maar ook in lichtkwaliteit en 
beheersbaarheid de norm zet voor bovengemiddelde prestatie”.

“Het lichtontwerp voor het stationsgebied van Arnhem Centraal 
Station is een ambitieus project welke compromisloos is gereali-
seerd door de nauwe samenwerking tussen Gemeente Arnhem, UN 
Studio, B+B landschapsarchitecten, Atelier LEK en het uitvoerings-
team. Op 19 november 2015 is het station officieel geopend, en 
daarmee is er een einde gekomen aan een proces van 19 jaar van 
ontwerp tot en met realisatie. Atelier LEK is vanaf 2007 betrokken 
geweest bij het opstellen van de visie voor het Stationsgebied 
om deze vervolgens uit te werken tot een technisch uitvoerbaar 
lichtplan. Vanuit dezelfde hoge ambitie zijn ook de Setga Lined 
armaturen gekozen voor de Nieuwe Stationsstraat. 

DRIVER
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Iris Dijkstra MSc

ARNHEM CENTRAAL STATION CASE STUDY

Lighting Designer
Founder Atelier LEK
www.Atelierlek.nl
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LINED

PARAMETERS

Met het Argon Pressurized System (APS®) zoals standaard aanwezig in 
de armaturen uit de Lined-serie, zijn alle optische en electronische 
componenten van het LED systeem volledig ingekapseld in een drukka-
mer met argon gas. In combinatie met de IP68 classificatie zorgt dit 
voor een armatuur dat zelfs onder water zou kunnen functioneren. Door 
middel van het argon gas wordt een inerte atmosfeer gecreëerd in het 
armatuurhuis. Dit betekent dat zich geen lucht in de behuizing bevindt 
en dus geen condensvorming kan ontstaan. Ook krijgt zoute zeelucht 
geen kans om binnen te dringen in het armatuur. Op deze wijze kan de 
electronica onder laboratoriumomstandigheden functioneren zonder dat 
ze blootgesteld wordt aan factoren die het verouderingsproces zouden 
kunnen versnellen. Een dergelijke bescherming is juist in ons Noordzee-
klimaat van essentieel belang met het oog op de levensduur van optische 
en electronische componenten. De beschermende eigenschappen van 
APS® op het gebied van levensduur, efficiëntie en kleurweergave zorgen 
voor een reductie in de Total Cost of Ownership (TCO) en behoud van 
veeleisende visuele standaarden:

Het buitensluiten van de risico’s van vocht en zeelucht 
in optische en electronische LED componenten.

#

+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van 
de LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

 LND-12S 722 222 6.8 12  2700-4500 80%-90% 160-193 15 2049 135 >100.000

 LND-12M 722 222 6.8 12  2700-4500 80%-90% 160-193 22 3011 134 >100.000

 LND-12L 722 222 6.8 12  2700-4500 80%-90% 160-193 30 3872 131 >100.000

 LND-24S 722 222 7.2 24  2700-4500 80%-90% 160-193 28 4099 146 >100.000

 LND-24M 722 222 7.2 24  2700-4500 80%-90% 160-193 43 6023 141 >100.000

 LND-24L 722 222 7.2 24  2700-4500 80%-90% 160-193 56 7745 137 >100.000

 LND-30S 722 222 7,4 30  2700-4500 80%-90% 160-193 35 5173 149 >100.000

 LND-30M 722 222 7.4 30  2700-4500 80%-90% 160-193 50 7600 152 >100.000

 LND-30L 722 222 7.4 30  2700-4500 80%-90% 160-193 71 9773 138 >100.000

 LND-48S 1027 222 12.6 48  2700-4500 80%-90% 160-193 55 8198 150 >100.000

 LND-48M 1027 222 12.6 48  2700-4500 80%-90% 160-193 79 12045 153 >100.000

 LND-48L 1027 222 12.6 48  2700-4500 80%-90% 160-193 110 15489 141 >100.000

 LND-60S 1027 222 13 60  2700-4500 80%-90% 160-193 68 10346 152 >100.000

 LND-60M 1027 222 13 60  2700-4500 80%-90% 160-193 97 15200 156 >100.000

 LND-60L 1027 222 13 60  2700-4500 80%-90% 160-193 139 19547 141 >100.000

  Lengte Breedte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs    Kleurtemperatuur CRI Effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 
        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

#

APS®

Optische module
ondergebracht in een onder druk 
met argongas gevuld compartiment

De Lined is gebaseerd op het principe van directe thermische 
overdracht van de LED PCB naar het compacte aluminium chassis 
en de buitenlucht. De behuizing bestaat uit een heat pipe van 
geanodiseerd aluminium AL5754 welke een thermische conduc-
tiviteit behaalt van 160W/meter Kelvin in vergelijking tot 130m/
meter Kelvin bij gebruik van spuitgietaluminium. De lage 
poreusheid van geanodiseerd aluminium in combinatie met een 
thermal pad tussen de PCB en het koellichaam reduceren de 
temperatuur van de LED significant.

Geavanceerde 
warmtehuishouding.

Geanodiseerd
AL5754 
AluminiumAL

IP68Argon 
Pressurised 
SystemAPS®

3

1

APS® technologie zorgt voor behoud van een constante druk in het 
armatuurhuis, onafhankelijk van de externe atmosferische druk en 
temperatuurschommelingen die zich in het armatuur voordoen. Hiermee 
wordt de gebruikelijke dilatatie en vervorming van de optische modu-
le voorkomen. Ook het binnendringen van stofdeeltjes en de daarmee 
gepaard gaande lichtterugval wordt verhinderd.

Voorkomen van kritische 
vervorming van de optische module.

2 Behouden van 
kleurweergave eigenschappen.

Indien het op de LEDs toegepaste fosforsubstraat en de primaire optieken 
geïsoleerd zijn van vocht en zoute zeelucht, zoals met APS®, dan wordt 
eventuele toekomstige aantasting van de kleurweergave en de 
kleurtemperatuur voorkomen gedurende de levensduur.

Voorkomen van 
voortijdige lichtterugval.

Doordat de voortijdige veroudering van optische en electronische com-
ponenten door binnendringen van vocht en zeelucht wordt voorkomen, 
wordt de normaliter verwachte lichtterugval verhinderd. Daarmee is het 
niet langer nodig om gedurende de levensduur het vermogen te verhogen 
teneinde de fotometrische parameters zoals vastgelegd in de EN-13201 
te waarborgen.

Geanodiseerd
AL - 5754
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LINED

De RPF (Relative Performance 
Function) driedimensionele 
functie bepaalt de effectivi-
teit van het armatuur onder 
diverse omstandigheden door 
de cross-analyse van de omge-
vingstemperatuur en de output 
current.

Tegelijkertijd maakt dit ins-
trument het mogelijk om een 
schatting van de levensduur 
te maken, afhankelijk van de 
toegepaste kleurtextuur van 
het functionele oppervlak.

+

R
el

at
ie

ve
 e

ffe
ct

iv
ite

it

Output Current (mA)Omgevingstemperatuur (ºC)- Tq (ºC)

PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN

RELATIVE PERFORMANCE FUNCTION (RPF) #

De herziene compositie van het optische systeem levert een 55% 
reductie in ongewenste reflecties. Dit vormt een significante 
verbetering in vergelijking tot andere op de markt verkrijgbare 
systemen  met een secondaire lenstechniek en een glazen 
afdekking. HTS technologie levert prestaties die vergelijkbaar zijn 
met directe lenstechnieken, waarbij de totale effectiviteit van het 
armatuur (lm/W) met 8% toeneemt.

Innovatie in het optische systeem 
verbetert de produktprestaties.

HTS High 
Transparency 
System®

Optische 
prestaties+8%

DNW-LND CY-LND

AT-LND

T3-LND

ME-LND

T2-LND

DWC-LND
Het optische departement van SETGA kan 
aanvullende configuraties aanbieden welke 
aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen
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ADM MAST - TRIPLE

1. MASTEN

ADM MAST - ENKELE ADM MAST - TWEE
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DORIKA MAST - ENKELE DORIKA MAST - TWEE
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DORIKA MAST - TRIPLE
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SFL MAST

1.2 MASTEN

PDS MAST SVT MAST
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SPL MAST ARNHEM UITHOUDER

+ Pagina 313

SFL UITHOUDER SBT UITHOUDER

2. UITHOUDERS EN ADAPTERS

SCL MAST
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STEDELIJKE 
AANTREKKINGSKRACHT

ROUND

Subtiliteit en dynamiek bepalen de rol van licht in 
ons leven. De Round prikkelt met nieuwe vormen 
van esthetische aantrekkingskracht in de stedelijke 
omgeving door de balans tussen de maatvoering en 
de strakke door eenvoud gekenmerkte lijnvoering.

_

(*) Tq  25ºC

Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech®

-IP68-
Stof- en waterdicht

APS Argon Pressurised 
System

®

152To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA

AL 5754
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

KLASSE II
BESCHERM
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Het design van de Round is gebaseerd op een combinatie van 
hoogwaardige en duurzame materialen. 

Toepassing van hoogzuiver aluminium AL5754 maakt in vergelijking 
met spuitgietaluminium het toekomstige recyclen door andersoorti-
ge industrieën gemakkelijker. De glazen afdekking aan de 
onderzijde is voor 100% recyclebaar. 

Dit glas wordt geproduceerd door de eerste volledig op 
zonne-energie werkende glasproductielijn in Europa, waarmee de 
carbon footprint substantieel beperkt wordt. Conform de laatste 
eisen van ISO 14001 heeft SETGA een lange-termijn recycle syste-
mathiek opgezet voor ieder in de Tablet toegepast component.

DUURZAAM DESIGN

De bovenzijde van de Round bestaat uit een geanodiseerd alumi-
nium structuur die zowel als koellichaam fungeert alsmede een 
basis vormt met een zeer hoge corrosiebestendigheid. De onderzi-
jde bestaat uit een hardglazen afdekking met een zeefdruk aan de 
binnenzijde. Deze kan optioneel voorzien worden van een gecus-
tomised logo. De beide componenten worden omsloten en met 
elkaar verbonden door middel van een geanodiseerd aluminium 
AL6063-T5 sierrand. De ontwikkeling van een optisch systeem met 
HTS® technologie heeft geleid tot een 8% toename van de effec-
tiviteit van het armatuur. Dit wordt behaald door een reductie van 
ongewenste reflecties van 55% ten opzichte van andere op de markt 
verkrijgbare produkten met een secondaire lenstechniek met een 
glazen afdekking.

MATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

De Round serie vertegenwoordigt een nieuwe generatie 
armaturen gebaseerd op elementaire geometrie die tijdloosheid 
verbindt met een heldere vormentaal en dynamiek door de extreem 
dun vormgegeven behuizing. Het doel hierbij is om te verlichten met 
respect voor de architecturale omgeving. Uitgekiende lenstechniek 
genereert een prettige warme sfeer die uitnodigt om te verblijven.

Sinds de introductie heeft een aantal gemeentelijke opdracht-
gevers al profijt gehad van belangrijke eigenschappen van de Round 
zoals de optimale warmtegeleiding en het volledig buitensluiten van 
vochtige corrosieve buitenlucht. Het is daarom dat we de balans 
tussen vorm en functie zullen continueren in dit icoon van de Setga 
collectie.

ROUND

Intimiteit en 
fascinatie
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ROUND

PARAMETERS

Met het Argon Pressurized System (APS®) zoals standaard aanwezig 
in de armaturen uit de Round-serie, zijn alle optische en electronische 
componenten van het LED systeem volledig ingekapseld in een drukka-
mer met argon gas. In combinatie met de IP68 classificatie zorgt dit 
voor een armatuur dat zelfs onder water zou kunnen functioneren. Door 
middel van het argon gas wordt een inerte atmosfeer gecreëerd in het 
armatuurhuis. Dit betekent dat zich geen lucht in de behuizing bevindt 
en dus geen condensvorming kan ontstaan. Ook krijgt zoute zeelucht 
geen kans om binnen te dringen in het armatuur. Op deze wijze kan de 
electronica onder laboratoriumomstandigheden functioneren zonder dat 
ze blootgesteld wordt aan factoren die het verouderingsproces zouden 
kunnen versnellen. Een dergelijke bescherming is juist in ons Noordzee-
klimaat van essentieel belang met het oog op de levensduur van optische 
en electronische componenten. De beschermende eigenschappen van 
APS® op het gebied van levensduur, efficiëntie en kleurweergave zorgen 
voor een reductie in de Total Cost of Ownership (TCO) en behoud van 
veeleisende visuele standaarden:

Het buitensluiten van de risico’s van vocht en zeelucht 
in optische en electronische LED componenten.

#

+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van 
de LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

 R-24S 457 7,1 24  2700-4500 80%-90% 160-193 28 4099 146 >100.000

 R-24M 457 7,1 24  2700-4500 80%-90% 160-193 43 6023 141 >100.000

 R-24L 457 7,1 24  2700-4500 80%-90% 160-193 56 7745 137 >100.000

 R-36S 457 7,2 36  2700-4500 80%-90% 160-193 41 6148 149 >100.000

 R-36M 457 7,2 36  2700-4500 80%-90% 160-193 59 9034 152 >100.000

 R-36L 457 7,2 36  2700-4500 80%-90% 160-193 84 11617 138 >100.000

  Diameter Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (kg) Aantal LEDs    Kleurtemperatuur CRI Effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 
       (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

Driver thermisch 
geïsoleerd

#

De Round is gebaseerd op het principe van directe thermische 
overdracht van de LED PCB naar het compacte aluminium chassis 
en de buitenlucht. De behuizing bestaat uit een heat pipe van 
geanodiseerd aluminium AL5754 welke een thermische conductivi-
teit behaalt van 160W/meter Kelvin in vergelijking tot 130m/meter 
Kelvin bij gebruik van spuitgietaluminium.
De lage poreusheid van geanodiseerd aluminium in combinatie met 
een thermal pad tussen de PCB en het koellichaam reduceren de 
temperatuur van de LED significant.

Geavanceerde 
warmtehuishouding.

Geanodiseerd 
AL5754
AluminiumAL

IP68Argon 
Pressurised 
SystemAPS®

3

1

APS® technologie zorgt voor behoud van een constante druk in het 
armatuurhuis, onafhankelijk van de externe atmosferische druk en 
temperatuurschommelingen die zich in het armatuur voordoen. Hiermee 
wordt de gebruikelijke dilatatie en vervorming van de optische modu-
le voorkomen. Ook het binnendringen van stofdeeltjes en de daarmee 
gepaard gaande lichtterugval wordt verhinderd.

Voorkomen van kritische 
vervorming van de optische module.

2 Behouden van 
kleurweergave eigenschappen.

Indien het op de LEDs toegepaste fosforsubstraat en de primaire optieken 
geïsoleerd zijn van vocht en zoute zeelucht, zoals met APS®, dan wordt 
eventuele toekomstige aantasting van de kleurweergave en de kleurtem-
peratuur voorkomen gedurende de levensduur.

Voorkomen van 
voortijdige lichtterugval.

Doordat de voortijdige veroudering van optische en electronische com-
ponenten door binnendringen van vocht en zeelucht wordt voorkomen, 
wordt de normaliter verwachte lichtterugval verhinderd. Daarmee is het 
niet langer nodig om gedurende de levensduur het vermogen te verhogen 
teneinde de fotometrische parameters zoals vastgelegd in de EN-13201 
te waarborgen.

APS®

Optische module
ondergebracht in een 
onder druk met argongas 
gevuld compartiment

Geanodiseerd
AL - 5754
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De RPF (Relative Performance 
Function) driedimensionele 
functie bepaalt de effectivi-
teit van het armatuur onder 
diverse omstandigheden door 
de cross-analyse van de omge-
vingstemperatuur en de output 
current.

Tegelijkertijd maakt dit ins-
trument het mogelijk om een 
schatting van de levensduur 
te maken, afhankelijk van de 
toegepaste kleurtextuur van 
het functionele oppervlak.

+

ROUND

PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN

RELATIVE PERFORMANCE FUNCTION (RPF) #

De herziene compositie van het optische systeem levert een 55% 
reductie in ongewenste reflecties. Dit vormt een significante verbe-
tering in vergelijking tot andere op de markt verkrijgbare systemen  
met een secondaire lenstechniek en een glazen afdekking. HTS 
technologie levert prestaties die vergelijkbaar zijn met directe 
lenstechnieken, waarbij de totale effectiviteit van het armatuur 
(lm/W) met 8% toeneemt.

Innovatie in het optische systeem 
verbetert de produktprestaties.

HTS High 
Transparency 
System®

Optische 
prestaties+8%

Het optische departement van SETGA kan 
aanvullende configuraties aanbieden welke 
aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen

DNW-R CY-R

AT-R

T3-R

ME-R

T2-R

DWC-R
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Output Current (mA)Omgevingstemperatuur (ºC)- Tq (ºC)
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ROUND

TWEEVOUDIGE OVERSPANNING

1. OVERSPANNINGSARMATUREN

ENKELVOUDIGE OVERSPANNING

VAGALUME MAST NOBLE MAST SR2 MAST EN UITHOUDER SR1 MAST EN UITHOUDER

2. MASTEN
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QUADRATISCHE VORMENTAAL

SQUARE

Lichtvormgeving wordt stedelijke beleving wanneer 
ieder waargenomen detail het karakter van de stad 
versterkt zonder aan de essentie voorbij te gaan. 
De afgeronde hoeken van de Square serie laten het 
armatuur opgaan in de omgeving in harmonie met de 
omliggende architectuur.

_

(*) Tq  25ºC

Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech®

-IP68-
Stof- en waterdicht

APS Argon Pressurised 
System

®

152To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA

AL 5754
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

KLASSE II
BESCHERM
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Het design van de Square is gebaseerd op een combinatie van 
hoogwaardige en duurzame materialen. 

Toepassing van hoogzuiver aluminium AL5754 maakt in vergelijking 
met spuitgietaluminium het toekomstige recyclen door andersoorti-
ge industrieën gemakkelijker. De glazen afdekking aan de 
onderzijde is voor 100% recyclebaar. 

Dit glas wordt geproduceerd door de eerste volledig op 
zonne-energie werkende glasproductielijn in Europa, waarmee de 
carbon footprint substantieel beperkt wordt. Conform de laatste 
eisen van ISO 14001 heeft SETGA een lange-termijn recycle syste-
mathiek opgezet voor ieder in de Square toegepast component.

DUURZAAM DESIGN

De bovenzijde van de Square bestaat uit een geanodiseerd alu-
minium structuur die zowel als koellichaam fungeert alsmede 
een basis vormt met een zeer hoge corrosiebestendigheid. De 
onderzijde bestaat uit een hardglazen afdekking met een zeefdruk 
aan de binnenzijde. Deze kan optioneel voorzien worden van een 
gecustomised logo. De beide componenten worden omsloten en 
met elkaar verbonden door middel van een geanodiseerd alumi-
nium AL6063-T5 sierrand. De ontwikkeling van een optisch systeem 
met HTS® technologie heeft geleid tot een 8% toename van de 
effectiviteit van het armatuur. Dit wordt behaald door een reductie 
van ongewenste reflecties van 55% ten opzichte van andere op de 
markt verkrijgbare produkten met een secondaire lenstechniek met 
een glazen afdekking.

MATERIALEN EN STRUCTUUROOSPRONG EN EVOLUTIE

De Square serie vloeit voort uit het met de Tablet gekozen pad. 

Deze basale geometrische vorm laat de essentie van avant-garde 
design zien in zijn meest fundamentele vorm. Vele opdrachtgevers 
hebben inmiddels kennisgemaakt met belangrijke eigenschappen 
van de Square zoals de optimale warmtegeleiding en het volledig 
buitensluiten van vochtige corrosieve buitenlucht. 

Het aantal toepassingen is schier oneindig, mede door de 
gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe varianten die passen in de 
ontwerpvisie van architect en stedenbouwkundige.

SQUARE

Elementaire 
balans
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PARAMETERS

+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van 
de LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

Met het Argon Pressurized System (APS®) zoals standaard aanwezig 
in de armaturen uit de Square-serie, zijn alle optische en electronische 
componenten van het LED systeem volledig ingekapseld in een drukka-
mer met argon gas. In combinatie met de IP68 classificatie zorgt dit 
voor een armatuur dat zelfs onder water zou kunnen functioneren. Door 
middel van het argon gas wordt een inerte atmosfeer gecreëerd in het 
armatuurhuis. Dit betekent dat zich geen lucht in de behuizing bevindt 
en dus geen condensvorming kan ontstaan. Ook krijgt zoute zeelucht 
geen kans om binnen te dringen in het armatuur. Op deze wijze kan de 
electronica onder laboratoriumomstandigheden functioneren zonder dat 
ze blootgesteld wordt aan factoren die het verouderingsproces zouden 
kunnen versnellen. Een dergelijke bescherming is juist in ons Noordzee-
klimaat van essentieel belang met het oog op de levensduur van optische 
en electronische componenten. De beschermende eigenschappen van 
APS® op het gebied van levensduur, efficiëntie en kleurweergave zorgen 
voor een reductie in de Total Cost of Ownership (TCO) en behoud van 
veeleisende visuele standaarden:

Het buitensluiten van de risico’s van vocht en zeelucht 
in optische en electronische LED componenten.

#

 SQ-24S 397 397 7,2 24  2700-4500 80%-90% 160-193 28 4099 146 >100.000

 SQ-24M 397 397 7,2 24  2700-4500 80%-90% 160-193 43 6023 141 >100.000

 SQ-24L 397 397 7,2 24  2700-4500 80%-90% 160-193 56 7745 137 >100.000

 SQ-36S 397 397 7,3 36  2700-4500 80%-90% 160-193 41 6148 149 >100.000

 SQ-36M 397 397 7,3 36  2700-4500 80%-90% 160-193 59 9034 152 >100.000

 SQ-36L 397 397 7,3 36  2700-4500 80%-90% 160-193 84 11617 138 >100.000

  Lengte Breedte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs     Kleurtemperatuur CRI Effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 
        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

Driver thermisch 
geïsoleerd

APS®

Optische module
ondergebracht in een onder 
druk met argongas gevuld 
compartiment

Geanodiseerd
AL - 5754

De  Square-serie is gebaseerd op het principe van directe ther-
mische overdracht van de LED PCB naar het compacte aluminium 
chassis en de buitenlucht. De behuizing bestaat uit een heat pipe 
van geanodiseerd aluminium AL5754 welke een thermische con-
ductiviteit behaalt van 160W/meter Kelvin in vergelijking tot 130m/
meter Kelvin bij gebruik van spuitgietaluminium.

De lage poreusheid van geanodiseerd aluminium in combinatie met 
een thermal pad tussen de PCB en het koellichaam reduceren de 
temperatuur van de LED significant.

#

Geavanceerde 
warmtehuishouding

Geanodiseerd 
AL5754 
AluminiumAL

IP68Argon 
Pressurised 
SystemAPS®

3

1

APS® technologie zorgt voor behoud van een constante druk in het 
armatuurhuis, onafhankelijk van de externe atmosferische druk en 
temperatuurschommelingen die zich in het armatuur voordoen. Hiermee 
wordt de gebruikelijke dilatatie en vervorming van de optische modu-
le voorkomen. Ook het binnendringen van stofdeeltjes en de daarmee 
gepaard gaande lichtterugval wordt verhinderd.

Voorkomen van kritische 
vervorming van de optische module.

2 Behouden van 
kleurweergave eigenschappen.

Indien het op de LEDs toegepaste fosforsubstraat en de primaire optieken 
geïsoleerd zijn van vocht en zoute zeelucht, zoals met APS®, dan wordt 
eventuele toekomstige aantasting van de kleurweergave en de 
kleurtemperatuur voorkomen gedurende de levensduur.

Voorkomen van 
voortijdige lichtterugval.

Doordat de voortijdige veroudering van optische en electronische com-
ponenten door binnendringen van vocht en zeelucht wordt voorkomen, 
wordt de normaliter verwachte lichtterugval verhinderd. Daarmee is het 
niet langer nodig om gedurende de levensduur het vermogen te verhogen 
teneinde de fotometrische parameters zoals vastgelegd in de EN-13201 
te waarborgen.
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PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN

#

De herziene compositie van het optische systeem levert een 55% 
reductie in ongewenste reflecties. Dit vormt een significante verbe-
tering in vergelijking tot andere op de markt verkrijgbare systemen  
met een secondaire lenstechniek en een glazen afdekking. HTS 
technologie levert prestaties die vergelijkbaar zijn met directe 
lenstechnieken, waarbij de totale effectiviteit van het armatuur 
(lm/W) met 8% toeneemt.

Innovatie in het optische systeem 
verbetert de produktprestaties.

HTS High 
Transparency 
System®

optische 
prestaties+8%

Het optische departement van SETGA kan 
aanvullende configuraties aanbieden welke 
aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen

RELATIVE PERFORMANCE FUNCTION (RPF)

De RPF (Relative Performance 
Function) driedimensionele 
functie bepaalt de effectivi-
teit van het armatuur onder 
diverse omstandigheden door 
de cross-analyse van de omge-
vingstemperatuur en de output 
current.

Tegelijkertijd maakt dit ins-
trument het mogelijk om een 
schatting van de levensduur 
te maken, afhankelijk van de 
toegepaste kleurtextuur van 
het functionele oppervlak.
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DUBBELE OVERSPANNING

1. OVERSPANNINGSSYSTEMEN

ENKELE OVERSPANNING

VAGALUME MAST SR2 MAST EN UITHOUDER

+ Pagina 339

SR1 MAST EN UITHOUDER

2. MASTEN

+ Pagina 379

+ Pagina 333+ Pagina 333
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3. MASTEN   > 5 m

SCL ENKELVOUDIGE MAST

+ Pagina 309

SPL ENKELVOUDIGE MAST

+ Pagina 313

SCL TWEEVOUDIGE MAST

+ Pagina 319

SPL TWEEVOUDIGE MAST

+ Pagina 313



LUMINARIA QUANTUM  |  87

RICHTINGGEVEND VOOR 
EEN NIEUWE GENERATIE

QUANTUM

Vloeiende lijnen en dynamiek brengen een nieuwe 
generatie LED armaturen teweeg welke in het leven 
geroepen is om functionele openbare verlichting op-
nieuw te definiëren door gebruikmaking van nieuwe 
technologie en vormgeving te baseren op de natuur 
(biomimetic). Tegelijkertijd worden betrouwbaarheid, 
prestaties en visueel comfort met elkaar gecombi-
neerd zonder verlies van de essentie van het produkt.

_

-IP68-
Stof- en waterdicht

(*) Tq 25ºC

KLASSE II Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech®

APS Argon Pressurised 
System

®

156To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA

AL 5754
Anodized 

Geavanceerde warmtehuishouding

MODULAIR
Ontwerp

LLD Low Luminous 
Density

®

Anti-glare-technologie

BESCHERM
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De duurzaam ontwerp strategie van de Quantum serie vormt onder-
deel van het SETGA upgrade programma (pp.30) en beantwoordt aan 
een circulair publieke infrastructuur model waarbij de levensduur 
van mechanische componenten de vervangingscurve van LED tech-
nologie overschrijdt. Indien toekomstige upgrade van de optische 
module financieel aantrekkelijk wordt door de evolutie van de effi-
ciëntie, dan kan de behuizing gehandhaafd worden in de openbare 
ruimte terwijl SETGA de opto-elektronische module onder optimale 
gecontroleerde atmosferische omstandigheden een upgrade geeft. 
Toepassing van 100% natuurlijk glas maakt dit materiaal volledig 
recyclebaar waarmee de impact op het milieu geminimaliseerd 
wordt. Tot slot is door de productie van het glas te laten plaatsvin-
den in de eerste Europese op zonne-energie werkende glasfabriek 
de carbon footprint van dit produkt aanzienlijk verkleind.

DUURZAAM ONTWERP

Het structurele achtercompartiment is vervaardigd uit 
spuitgietaluminium EN AC-44100. Deze kopervrije legering heeft 
een hoge corrosiebestendigheid ten opzichte van de meeste andere 
legeringen op de markt. In omgevingen met een hoge atmosferis-
che agressiviteit geeft optionele anodisering een verlenging van de 
levenscyclus. 

De bovenzijde van de opto-elektronische module bestaat uit geano-
diseerd aluminium AL 5754 dat tevens als een directe warmtegelei-
der fungeert, naast de eigenschap van hoge corrosiebestendigheid. 
Aan de onderzijde is een veiligheidsglazen R43 afdeking toegepast. 
De structurele sterkte en het geminimaliseerde zijdelingse opper-
vlak langs het gehele armatuur geeft de Quantum de mogelijkheid 
om windsnelheden tot 180km/u te weerstaan waarmee de sterkte 
volgens de norm van 150 N/m2 ruim gehaald wordt.

MATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

Trouw aan het SETGA DNA begint Quantum met subtiele lijnen die 
op hun beurt deel uit maken van een combinatie van gebogen en 
rechte vormen die een geheel van golvende lijnen en continuïteit 
teweegbrengen. Deze oefening in biomimetic design geeft harmonie 
en dynamiek aan het geheel waarbij een compacte en sobere ver-
schijning verkregen wordt die uit twee delen bestaat: het optisch- 
elektronisch deel, drukgevuld met argon APS® en het achterste 
deel dat ontworpen is om een ruime variëteit aan externe 
bedrijfs- en stuurapparatuur te omvatten. Bij de Quantum is het 
APS® systeem waarvan de betrouwbaarheid zich in de laatste 
acht jaar reeds heeft bewezen in de praktijk net zo belangrijk als de 
toegankelijkheid en het gemak van onderhoudswerkzaamheden. 
Op grond hiervan is de tijd benodigd om de LED module uit te wis- 
selen met 90% gereduceerd van 30 tot slechts 3 minuten, waarbij er 
nog slechts twee vergrendelingen bediend hoeven te worden.

MIN. 525 - MAX. 1085

±15º VERORDENING

14
0

MAX  60

QUANTUM

Technologische 
transformatie

350
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QUANTUM

Met het Argon Pressurized System (APS®) zoals standaard aanwezig in 
de armaturen uit de Quantum-serie, zijn alle optische en electronische 
componenten van het LED systeem volledig ingekapseld in een drukka-
mer met argon gas. In combinatie met de IP68 classificatie zorgt dit 
voor een armatuur dat zelfs onder water zou kunnen functioneren. Door 
middel van het argon gas wordt een inerte atmosfeer gecreëerd in het 
armatuurhuis. Dit betekent dat zich geen lucht in de behuizing bevindt 
en dus geen condensvorming kan ontstaan. Ook krijgt zoute zeelucht 
geen kans om binnen te dringen in het armatuur. Op deze wijze kan de 
electronica onder laboratoriumomstandigheden functioneren zonder dat 
ze blootgesteld wordt aan factoren die het verouderingsproces zouden 
kunnen versnellen. Een dergelijke bescherming is juist in ons Noordzee-
klimaat van essentieel belang met het oog op de levensduur van optische 
en electronische componenten. De beschermende eigenschappen van 
APS® op het gebied van levensduur, efficiëntie en kleurweergave zorgen 
voor een reductie in de Total Cost of Ownership (TCO) en behoud van 
veeleisende visuele standaarden:

Het buitensluiten van de risico’s van vocht en zeelucht 
in optische en electronische LED componenten.

#

Het Quantum armatuur is gebaseerd op het principe van direc-
te warmteafgifte tussen de LED PCB, het compacte aluminium 
chassis en de buitenlucht. De behuizing bestaat uit een continue 
heatpipe van geanodiseerd aluminium AL-5754 welke een thermi-
sche conductiviteit behaalt van 160W/meter Kelvin, in vergelijking 
met 130W/meter Kelvin van gietaluminium. De geringe porositeit 
van geanodiseerd aluminium en de toepassing van een thermal 
pad over het contactpunt tussen PCB en het koellichaam geeft een 
significante reductie van de junction temperatuur (Tj) van de LED.

#

Geavanceerde 
warmtehuishouding.

Geanodiseerd
AL 5754 
AluminiumAL

IP68Argon 
Pressurised 
SystemAPS®

RELATIVE PERFORMANCE FUNCTION (RPF)

De RPF (Relative Performance 
Function) driedimensionele 
functie bepaalt de effectivi-
teit van het armatuur onder 
diverse omstandigheden door 
de cross-analyse van de omge-
vingstemperatuur en de output 
current.

Tegelijkertijd maakt dit ins-
trument het mogelijk om een 
schatting van de levensduur 
te maken, afhankelijk van de 
toegepaste kleurtextuur van 
het functionele oppervlak.
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Output Current (mA)
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Omgevingstemperatuur - Tq (ºC)

APS®

Optische module
ondergebracht in een 
onder druk met argongas 
gevuld compartiment

Anodized
AL - 5754

3

1

APS® technologie zorgt voor behoud van een constante druk in het 
armatuurhuis, onafhankelijk van de externe atmosferische druk en 
temperatuurschommelingen die zich in het armatuur voordoen. Hiermee 
wordt de gebruikelijke dilatatie en vervorming van de optische modu-
le voorkomen. Ook het binnendringen van stofdeeltjes en de daarmee 
gepaard gaande lichtterugval wordt verhinderd.

3. Voorkomen van kritische 
vervorming van de optische module.

2 2. Behouden van 
kleurweergave eigenschappen.

Indien het op de LEDs toegepaste fosforsubstraat en de primaire 
optieken geïsoleerd zijn van vocht en zoute zeelucht, zoals met APS®, 
dan wordt eventuele toekomstige aantasting van de kleurweergave en 
de kleurtemperatuur voorkomen gedurende de levensduur.

1. Voorkomen van 
voortijdige lichtterugval.

Doordat de voortijdige veroudering van optische en electronische com-
ponenten door binnendringen van vocht en zeelucht wordt voorkomen, 
wordt de normaliter verwachte lichtterugval verhinderd. Daarmee is het 
niet langer nodig om gedurende de levensduur het vermogen te verhogen 
teneinde de fotometrische parameters zoals vastgelegd in de EN-13201 
te waarborgen.
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QUANTUM

#

De LLD technologie verbetert de actuele glare index (GR) zon-
der gebruik te hoeven maken van optische oplossingen die door 
reflecties of refracties gekenmerkt worden en waarmee significante 
verliezen (lm/W) gepaard gaan. Bij de Quantum worden low-power 
LEDs met een vermogen lager dan 1W in de optische module 
toegepast waarmee het lichtgevende oppervlak vergroot wordt en 
daarmee de lichtintensiteit onder alle inkijkhoeken verkleind wordt.

Het reduceren van de lichtintensiteit 
onder de kritische hoek teneinde nieuwe visuele 
comfortstandaarden te introduceren.

LLD Low 
Luminous 
Density ®

PARAMETERS - LLD 

#

De opnieuw gedefinieerde compositie van het optische systeem 
levert een 55% reductie van ongewenste reflecties. Dit is een sig-
nificante reductie in vergelijking met andere op de markt verkrijg-
bare systemen die werken met een secundaire lens en een glazen 
afdekking. HTS technologie maakt het mogelijk om met directe 
lenssystemen vergelijkbare prestaties te behalen waarbij de totale 
effectiviteit (lm/W) van het armatuur met 8% verbetert.

Innovatie in het optische systeem 
verbetert de produktprestaties.

HTS High 
Transparency 
System ®

Optische 
prestatie+8%

HTS ®

+ Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van 
de LED technologie en door de omgevingsfactoren.

(**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

 QT-12S 525 350 9.6 12  2700 - 4500 80% -90% 160-193 15 2049 135 >100.000

 QT-12M 525 350 9.6 12  2700 - 4500 80% -90% 160-193 22 3011 134 >100.000

 QT-12L 525 350 9.6 12  2700 - 4500 80% -90% 160-193 30 3872 131 >100.000

 QT-24S 525 350 9.6 24  2700 - 4500 80% -90% 160-193 28 4099 146 >100.000

 QT-24M 525 350 9.6 24  2700 - 4500 80% -90% 160-193 43 6023 141 >100.000

 QT-24L 525 350 9.6 24  2700 - 4500 80% -90% 160-193 56 7745 137 >100.000

 QT-36S 785 350 12 36  2700 - 4500 80% -90% 160-193 41 6148 149 >100.000

 QT-36M 785 350 12 36  2700 - 4500 80% -90% 160-193 59 9034 152 >100.000

 QT-36L 785 350 12 36  2700 - 4500 80% -90% 160-193 84 11617 138 >100.000

 QT-48S 785 350 12 48  2700 - 4500 80% -90% 160-193 55 8198 150 >100.000

 QT-48M 785 350 12 48  2700 - 4500 80% -90% 160-193 79 12045 153 >100.000

 QT-48L 785 350 12 48  2700 - 4500 80% -90% 160-193 110 15489 141 >100.000

 QT-60S 785 350 12 60  2700 - 4500 80% -90% 160-193 68 10346 152 >100.000

 QT-60M 785 350 12 60  2700 - 4500 80% -90% 160-193 97 15200 156 >100.000

 QT-60L 785 350 12 60  2700 - 4500 80% -90% 160-193 139 19547 141 >100.000

 QT-72S 935 350 14.5 72  2700 - 4500 80% -90% 160-193 81 12297 152 >100.000

 QT-72M 935 350 14.5 72  2700 - 4500 80% -90% 160-193 116 18068 155 >100.000

 QT-72L 935 350 14.5 72  2700 - 4500 80% -90% 160-193 165 23234 141 >100.000

 QT-84S 935 350 14.5 84  2700 - 4500 80% -90% 160-193 93 14345 154 >100.000

 QT-84M 935 350 14.5 84  2700 - 4500 80% -90% 160-193 135 21079 156 >100.000

 QT-84L 935 350 14.5 84  2700 - 4500 80% -90% 160-193 190 27044 142 >100.000

 QT-96S 935 350 14.5 96  2700 - 4500 80% -90% 160-193 106 16396 154 >100.000

 QT-96M 935 350 14.5 96  2700 - 4500 80% -90% 160-193 154 24090 156 >100.000

 QT-96L 935 350 14.5 96  2700 - 4500 80% -90% 160-193 223 30979 139 >100.000

 QT-108S 1085 350 15,8 108  2700 - 4500 80% -90% 160-193 120 18445 153 >100.000

 QT-108M 1085 350 15,8 108  2700 - 4500 80% -90% 160-193 172 25693 149 >100.000

 QT-108L 1085 350 15,8 108  2700 - 4500 80% -90% 160-193 254 34851 137 >100.000

 QT-120S 1085 350 15,8 120  2700 - 4500 80% -90% 160-193 131 20495 156 >100.000

 QT-120M 1085 350 15,8 120  2700 - 4500 80% -90% 160-193 192 28547 149 >100.000

 QT-120L 1085 350 15,8 120  2700 - 4500 80% -90% 160-193 282 38724 137 >100.000

  Lengte Breedte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs    Kleurtemperatuur CRI Effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 
        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)
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QUANTUM

Het optische departement van SETGA kan 
aanvullende configuraties aanbieden welke 
aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen

PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN

AT-QTME-QTDWC-QTDNW-QTT3-QTT2-QT
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EEN DIALOOG TUSSEN 
SOBERHEID EN EFFECTIVITEIT

ESSENZE

De vormentaal inherent aan de Essenze serie heeft 
een nieuwe rationaliteit teweeg gebracht waarbij de 
vorm de functie volgt en daarmee de eerlijkheid van 
de toegepast materialen duidelijk laat zien. Hoofddoel 
hierbij is de prestaties verder te verbeteren.

_

-IP67-
Stof- en waterdicht

(*) Tq 25ºC

Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech ®

IK10 - IK08
Slagvast PMMA lens direct

160To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

AL 6063-T6
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

LAFS Lateral Air Flow
System

®

KLASSE II
BESCHERM
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15º VERORDENING

63

15º VERORDENING

MAX  60

Het design van de Essenze is gebaseerd op een combinatie van 
hoogwaardige en duurzame materialen. Toepassing van hoogzuiver 
aluminium AL6063-T6 maakt in vergelijking met andere materiaal-
soorten het toekomstige recyclen door andersoortige industrieën 
gemakkelijker. Bovendien is de warmtegeleiding van dit materiaal 
dusdanig goed dat er minder materiaal nodig is dan bij andere 
aluminiumsoorten zodat de thermische eigenschappen beter zijn bij 
minder materiaalgebruik. Conform de laatste eisen van ISO 14001 
heeft SETGA een lange-termijn recycle systemathiek opgezet voor 
ieder in de Essenze toegepast component (pp.22).

DUURZAAM ONTWERP

De compacte geëxtrudeerd en geanodiseerd AL6063-T6 
aluminium behuizing is goed bestand tegen aantasting door 
agressieve atmosferen. Het standaard opzet-opschuifstuk kent 
een hoge structurele stabiliteit. Een robuust verstelmechanisme 
dat zich dicht in de buurt van het zwaartepunt bevindt waarborgt 
de ingestelde tilthoek. De spuitgietaluminium zijkanten van het 
armatuur zijn door middel van roestvaststalen bouten verliesvrij 
verbonden met de behuizing. Via de zijkant zijn componenten zoals 
de driver  bereikbaar door middel van een glijrail.

MATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

De slimme integratie van diverse esthetische en industriële 
trends heeft geleid tot een nieuwe relatie tussen verlichting en de 
openbare ruimte. 

SETGA heeft hedendaagse ontwikkelingen in de automobielindus-
trie gecombineerd met de Europese traditie van eerlijke vormgeving 
om daarmee te komen tot een compact vormgegeven armatuur 
waarvan de functie van de verschillende onderdelen in een 
oogopslag duidelijk is.

ESSENZE

Technische 
precisie in 
ieder detail

MAX  60
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1 Geëxtrudeerd en geanodiseerd 
aluminium AL6063-T6 behuizing.

Met het oog op het optimaliseren van koeling, effectiviteit (lm/W) en 
levensduur heeft SETGA een uniek systeem ontwikkeld op basis van een 
structuur van interne heat pipes en een zijdelings koelsysteem 

Geavanceerde 
warmtehuishouding.

#

De materiaalkeuze voor de Essenze serie zorgt voor een substantiële 
versnelling van de warmteafgifte met een geleiding van meer dan 200W/
meter Kelvin. 

Dit betekent een verbetering van de warmteafgifte van 50 tot 53% in 
vergelijking met standaard gietaluminium behuizingen die een geleiding 
kennen van minder dan 130-140W/meter Kelvin.

(LAFS®) binnen een enkele geëxtrudeerde en geanodiseerde alumi-
nium AL6063-T6 behuizing. De Essenze is uitgerust met een continue 
zelf-koelende architectuur die de kritische junction temperature (Tj) met 
5ºC (350mA) tot 15ºC (700mA) reduceert in vergelijking met standaard 
behuizingen uit gietaluminium.

Lateral 
Air Flow 
SystemLAFS

PARAMETERS

 EZ-12S 524 230 5.3 12  2700-4500 80%-90% 160-193 15 2091 138 >100.000

 EZ-12M 524 230 5.3 12  2700-4500 80%-90% 160-193 22 3073 137 >100.000

 EZ-12L 524 230 5.3 12  2700-4500 80%-90% 160-193 30 3951 134 >100.000

 EZ-24S 524 230 5.4 24  2700-4500 80%-90% 160-193 28 4183 149 >100.000

 EZ-24M 524 230 5.4 24  2700-4500 80%-90% 160-193 43 6145 144 >100.000

 EZ-24L 524 230 5.4 24  2700-4500 80%-90% 160-193 56 7903 140 >100.000

 EZ-36S 524 280 6.5 36  2700-4500 80%-90% 160-193 41 6274 152 >100.000

 EZ-36M 524 280 6.5 36  2700-4500 80%-90% 160-193 59 9218 155 >100.000

 EZ-36L 524 280 6.5 36  2700-4500 80%-90% 160-193 84 11854 141 >100.000

 EZ-48S 524 360 7.4 48  2700-4500 80%-90% 160-193 55 8365 153 >100.000

 EZ-48M 524 360 7.4 48  2700-4500 80%-90% 160-193 79 12291 156 >100.000

 EZ-48L 524 360 7.4 48  2700-4500 80%-90% 160-193 110 15806 144 >100.000

 EZ-60S 524 420 8.5 60  2700-4500 80%-90% 160-193 68 10456 154 >100.000

 EZ-60M 524 420 8.5 60  2700-4500 80%-90% 160-193 97 15364 159 >100.000

 EZ-60L 524 420 8.5 60  2700-4500 80%-90% 160-193 137 19757 144 >100.000

 EZ-72S 524 520 9.6 72  2700-4500 80%-90% 160-193 81 12548 155 >100.000

 EZ-72M 524 520 9.6 72  2700-4500 80%-90% 160-193 116 18436 159 >100.000

 EZ-72L 524 520 9.6 72  2700-4500 80%-90% 160-193 165 23708 144 >100.000

 EZ-84S 524 600 11.3 84  2700-4500 80%-90% 160-193 93 14638 157 >100.000

 EZ-84M 524 600 11.3 84  2700-4500 80%-90% 160-193 135 21509 159 >100.000

 EZ-84L 524 600 11.3 84  2700-4500 80%-90% 160-193 190 27596 145 >100.000

 EZ-96S 524 670 12.5 96  2700-4500 80%-90% 160-193 106 16730 157 >100.000

 EZ-96M 524 670 12.5 96  2700-4500 80%-90% 160-193 154 24582 160 >100.000

 EZ-96L 524 670 12.5 96  2700-4500 80%-90% 160-193 223 31611 142 >100.000

  Lengte Breedte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs    Kleurtemperatuur CRI Effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 
        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

4

3

2

Het LAFS® (Lateral Air Flow System) laterale koelingssyteem 
genereert een continue luchtstroom door dat deel van de behuizing 
dat in direct contact staat met de PCB.

De Essenze is voorzien van een dubbel uitgevoerd IP67 afdich-
tingssysteem dat garant staat voor een doeltreffende scheiding 
tussen het koelcompartiment en de kamers waarin zich de electro-
nische componenten bevinden.

Tot slot zorgen hoogwaardige filters ervoor dat er geen vuil en 
insecten kunnen binnendringen in het koelcompartiment, terwijl de 
luchtstroom niet gehinderd wordt.

Laterale 
koeling (LAFS®).

Integratie van een 
veelvoud aan continue heat pipes.

Het integreren van een veelvoud aan continue heat pipes in de 
compacte aluminium behuizing creëert een direct connectie 
tussen de warmtebron en de bovenzijde van de behuizing waarbij 
de warmteafgifte gemaximaliseerd is. Door de aan de onderzijde 
aangebrachte ribben wordt de koelcapaciteit nogmaals vergroot.

Geëxtrudeerd 
en geanodiseerd 
aluminium
behuizing

AL - 6063-T6

De geringe porositeit van geanodiseerd aluminium en het 
toepassen van een thermal pad dragen bij aan de optimalisering 
van de warmteoverdracht tussen beide elementen met een 
verbeterde warmteafgifte als resultaat.

Graphite thermal pad aangebracht tussen 
de PCB en de geanodiseerd aluminium behuizing.

LAFS®
Entry

Geëxtrudeerd 
en geanodiseerd 
AL6063-T6AL

+ Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van 
de LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 



ESSENZE

ESSENZE  |  103

320

480

640

cd/klm ƞ: 96%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

320

480

640

cd/klm ƞ: 94%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

#

Volgens de US Energy Agency verhindert vervuiling op de bovenkant 
van een armatuur de afvoer van warmte aanzienlijk en de vervuiling 
vormt hierdoor een kritisch element in de verwachte prestatie en 
levensduur van het armatuur. Om vervuiling op een zo natuurlijk 
mogelijke manier te weren heeft SETGA Essenze armatuur uitge-
voerd met een geheel glad en gebogen koellichaam dat zorgt dat 
vuil zich niet kan hechten en bij regen van het armatuur afspoelt. 

Tot slot is bij de constructie tussen de overgang van het koe-
llichaam naar de lenskap gezorgd dat regendruppels van het 
armatuur afvallen en niet de lenskap bereiken. Hierdoor blijft de 
lichtopbrengst van het armatuur in stand. 

Technologie ter preventie 
van ophoping van vuil van buitenaf.

slot 
systeem

200

400

500

600

cd/klm ƞ: 93%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

200

300

400

500

600

cd/klm ƞ: 95%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

320

480

640

cd/klm ƞ: 94%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN

RELATIVE PERFORMANCE FUNCTION (RPF)

CLEAN Tech®

Het optische departement van SETGA kan 
aanvullende configuraties aanbieden welke 
aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen
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Output Current (mA)Omgevingstemperatuur (ºC) 

RV-EZT3-EZ

ME-EZ

T2-EZ

DWC-EZ

+

De RPF (Relative Performance 
Function) driedimensionele 
functie bepaalt de effectivi-
teit van het armatuur onder 
diverse omstandigheden door 
de cross-analyse van de omge-
vingstemperatuur en de output 
current.

Tegelijkertijd maakt dit ins-
trument het mogelijk om een 
schatting van de levensduur 
te maken, afhankelijk van de 
toegepaste kleurtextuur van 
het functionele oppervlak.
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GOED LICHT OP 
OVERSTEEKPLAATSEN

PRUDENZA

De vaak ontoereikende verticale verlichtingssterkte 
op oversteekplaatsen en het toenemende aantal 
prikkels voor de automobilist maken de signalering 
van voetgangers moeilijker met als resultaat een 
verhoogd risico op ongevallen. Teneinde dergelijke  
situaties te verbeteren is de Prudenza ontwikkeld; 
een systeem met knipperende waarschuwings-LEDs 
voor het autoverkeer enerzijds en een sensorge-     
stuurd armatuur dat een hoge verticale verlichtingss-
terkte genereert.

_

APS ® Argon Pressurised
System

roestvaststalen 
behuizingSST waarschuwings

-LEDsALERT

(*) Tq 25ºC

Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech®

-IP68-
Stof- en waterdicht

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA

152To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

AL 6063-T6
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

KLASSE II
BESCHERM
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Het Prudenza systeem bestaat uit een cilindrische mast van AISI314 
of AISI316 roestvaststaal (standaardhoogte en diameter: 4 of 6m en 
129mm respectievelijk), los van de maatwerkmogelijkheden. 

Dit element bevat een signalisatiesysteem met amberkleurige 
LEDs, een aanwezigheidsdetector en een roestvaststalen LED 
armatuur voorzien van een optische LED module gevuld met 
argongas. De standaard afwerking van het product geschiedt door 
middel van een thermisch coatingproces met gebruikmaking van 
twee-componenten polyurethaan. Hiermee wordt een doeltreffende 
bescherming tegen corrosie in agressieve atmosferen zoals 
kustgebieden bereikt.

STRUCTUUR EN MATERIALEN

De Prudenza bevat een van de meest duurzame en gerecyclede 
materialen, namelijk staal. Het herintroduceren van staal in de 
productieketen van andere industriën aan het eind van de levenscy-
clus levert een significante energiebesparing op in vergelijking met 
andere metalen. Glas is een 100% natuurlijk product en volledig te 
recyclen waarmee de milieubelasting van het transformatieproces 
geminimaliseerd wordt. In lijn met de implementatie van ISO14001 
en de ontwikkeling van het duurzaamheids-masterplan, streeft 
SETGA naar een reductie van de carbon footprint van alle 
componenten door een lange-termijn recycle systeem op te zetten 
voor elk van deze componenten.

DUURZAAM ONTWERPWERKINGSPRINCIPE

Na detectie van naderende voetgangers schakelt Prudenza 
op en verhoogt de verticale verlichtingssterkte en daarmee de 
herkenbaarheid van overstekende voetgangers voor de 
automobilist. 

Aangepaste fotometrie en optieken (MRLS® - Micro Refractive Light 
Surface) zorgen voor een hoog visueel comfort voor de bestuurders, 
zonder verblinding. 

De op het naderende autoverkeer gerichte knipperende LEDs 
verhogen de attentiewaarde en de focus op de oversteekplaats. 
Prudenza is ook te integreren met andere systemen die de 
gangbare VRI ondersteunen.

527 / 600 / 700

PRUDENZA

Interactief licht ter 
bescherming van 
mensenlevens
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PARAMETERS

Met het Argon Pressurized System (APS®) zoals standaard aanwezig in 
de armaturen uit de Prudenza-serie, zijn alle optische en electronische 
componenten van het LED systeem volledig ingekapseld in een drukka-
mer met argon gas. In combinatie met de IP68 classificatie zorgt dit 
voor een armatuur dat zelfs onder water zou kunnen functioneren. Door 
middel van het argon gas wordt een inerte atmosfeer gecreëerd in het 
armatuurhuis. Dit betekent dat zich geen lucht in de behuizing bevindt 
en dus geen condensvorming kan ontstaan. Ook krijgt zoute zeelucht 
geen kans om binnen te dringen in het armatuur. Op deze wijze kan de 
electronica onder laboratoriumomstandigheden functioneren zonder dat 
ze blootgesteld wordt aan factoren die het verouderingsproces zouden 
kunnen versnellen. Een dergelijke bescherming is juist in ons Noordzee-
klimaat van essentieel belang met het oog op de levensduur van optische 
en electronische componenten. De beschermende eigenschappen van 
APS® op het gebied van levensduur, efficiëntie en kleurweergave zorgen 
voor een reductie in de Total Cost of Ownership (TCO) en behoud van 
veeleisende visuele standaarden:

Het buitensluiten van de risico’s van vocht en zeelucht 
in optische en electronische LED componenten.

#

+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van 
de LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

Het Prudenza armatuur is gebaseerd op het principe van directe 
warmteafgifte tussen de LED PCB en het compacte aluminium 
chassis. Het koellichaam bestaat uit een continue heatpipe van 
geanodiseerd aluminium 6063-T6 welke een warmtegeleiding 
realiseert van 200 W/meter Kelvin, in tegenstelling tot 130 W/
meter Kelvin bij gebruik van spuitgietaluminium. De lage porositeit 
van geanodiseerd aluminium plus het gebruik van een thermal pad 
op het contactpunt tussen de PCB en het koellichaam reduceren de 
junction temperatuur van de diode significant.

#

Versnelde 
warmteafgifte

6063 – T6 
Geëxtrudeerd en 
geanodiseerdAL

IP68Argon 
Pressurised 
SystemAPS®

 PZ-12S 527 60 11,2 12 2700-4500 80%-90% 160-193 15 2049 135 >100.000

 PZ-12M 527 60 11,2 12 2700-4500 80%-90% 160-193 22 3011 134 >100.000

 PZ-12L 527 60 11,2 12 2700-4500 80%-90% 160-193 30 3872 131 >100.000

 PZ-24S 600 60 11,4 24 2700-4500 80%-90% 160-193 28 4099 146 >100.000

 PZ-24M 600 60 11,4 24 2700-4500 80%-90% 160-193 43 6023 141 >100.000

 PZ-24L 600 60 11,4 24 2700-4500 80%-90% 160-193 56 7745 137 >100.000

 PZ-36S 700 60 11,6 36 2700-4500 80%-90% 160-193 41 6148 149 >100.000

 PZ-36M 700 60 11,6 36 2700-4500 80%-90% 160-193 59 9034 152 >100.000

 PZ-36L 700 60 11,6 36 2700-4500 80%-90% 160-193 84 11617 138 >100.000

  Diameter Hoogte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs   Kleurtemperatuur CRI Effectiviteit (W) output effectiviteit (horas)**

 
        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

3

1

APS® technologie zorgt voor behoud van een constante druk in het 
armatuurhuis, onafhankelijk van de externe atmosferische druk en 
temperatuurschommelingen die zich in het armatuur voordoen. Hiermee 
wordt de gebruikelijke dilatatie en vervorming van de optische modu-
le voorkomen. Ook het binnendringen van stofdeeltjes en de daarmee 
gepaard gaande lichtterugval wordt verhinderd.

Voorkomen van kritische 
vervorming van de optische module.

2 Behouden van 
kleurweergave eigenschappen.

Indien het op de LEDs toegepaste fosfor substraat en de primaire 
optieken geïsoleerd zijn van vocht en zoute zeelucht, zoals met APS®, 
dan wordt eventuele toekomstige aantasting van de kleurweergave en de 
kleurtemperatuur voorkomen gedurende de levensduur.

Voorkomen van 
voortijdige lichtterugval.

Doordat de voortijdige veroudering van optische en electronische com-
ponenten door binnendringen van vocht en zeelucht wordt voorkomen, 
wordt de normaliter verwachte lichtterugval verhinderd. Daarmee is het 
niet langer nodig om gedurende de levensduur het vermogen te verhogen 
teneinde de fotometrische parameters zoals vastgelegd in de EN-13201 
te waarborgen.

APS®

Optische module
ondergebracht in een onder 
druk met argongas gevuld 
compartiment
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De RPF (Relative Performance 
Function) driedimensionele 
functie bepaalt de effectivi-
teit van het armatuur onder 
diverse omstandigheden door 
de cross-analyse van de omge-
vingstemperatuur en de output 
current.

Tegelijkertijd maakt dit ins-
trument het mogelijk om een 
schatting van de levensduur 
te maken, afhankelijk van de 
toegepaste kleurtextuur van 
het functionele oppervlak.
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Output Current (mA)Omgevingstemperatuur - Tq (ºC)

PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN

#

De opnieuw gedefinieerde compositie van het optische systeem 
levert een 55% reductie van ongewenste reflecties. Dit is een sig-
nificante reductie in vergelijking met andere op de markt verkrijg-
bare systemen die werken met een secundaire lens en een glazen 
afdekking. HTS technologie maakt het mogelijk om met directe 
lenssystemen vergelijkbare prestaties te behalen waarbij de totale 
effectiviteit (lm/W) van het armatuur met 8% verbetert.

Innovatie in het optische systeem 
verbetert de produktprestaties.

HTS High 
Transparency 
System®

Optische 
prestatie+8%

Het optische departement van SETGA kan 
aanvullende configuraties aanbieden welke 
aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen

RELATIVE PERFORMANCE FUNCTION (RPF)

O3-PZO2-PZ



ONBEGRENSDE 
MOGELIJKHEDEN

TALO 

Talo is het resultaat van voortdurend fijnslijpen van 
een oorspronkelijk idee waarmee nieuwe grenzen 
verkend zijn en de uitkomst gekenmerkt wordt door 
heldere lijnvoering terwijl ongekende technische 
uitdagingen aangegaan zijn. Dit verlichtingsconcept is 
ontstaan als antwoord op de vraag naar onbegrensde 
mogelijkheden in het digital tijdperk.

_

APS ® Argon Pressurised
System

roestvaststalen 
behuizingSST waarschuwings

-LEDsALERT

(*) Tq 25ºC

Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech®

-IP68-
Stof- en waterdicht

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA

152To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

AL 5754
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

KLASSE II
BESCHERM
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Het Talo systeem bestaat uit een cilindrische mast van AISI314 of 
AISI316 roestvaststaal (standaardhoogte en -diameter: 6, 9 of 12 m 
en 230 mm respectievelijk), los van de maatwerk mogelijkheden. Dit 
element integreert op subtiele wijze een continue OLED lichtlijn met 
signaalfunctie in amberkleur, een aanwezigheidsdetector, 
bewakingscameras en iedere vorm van IoT apparatuur samen met 
twee optische LED modules voorzien van argongas vulling. De 
standaard afwerking van het product geschiedt door middel van een 
thermisch coatingproces met gebruikmaking van twee-componen-
ten polyurethaan. Hiermee wordt een doeltreffende bescherming 
tegen corrosie in agressieve atmosferen zoals kustgebieden bereikt.

STRUCTUUR EN MATERIALENOORSPRONG EN EVOLUTIE

De ontwerper van dit product, Jesús Fole, was geïnspireerd door de 
eerlijkheid van de mast van een zeilboot. De rankheid, continuïteit 
en balans komen samen in een cilindrische compacte vorm die 
gedeeltelijk uitgesneden is in symmetrische en verfijnde vlakken. 
Het dagbeeld van Talo refereert aan hedendaagse 
beeldhouwwerken in de openbare ruimte, terwijl het avond-en 
nachtbeeld de technische mogelijkheden laat zien. 

De compacte bouw maakt het lichtvormgevers en stadsplanners 
mogelijk ieder type sensor en IoT-systeem of extra lichtvensters te 
integreren zonder de rechte cilindervorm te onderbreken.

12000

TALO

Nieuwe 
Horizons

VORMGEVERS

Jesús Fole
Architect en Product Designer
van de TALO (Pontevedra- Spanje). 
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PARAMETERS

Met het Argon Pressurized System (APS®) zoals standaard aanwezig in 
de armaturen uit de Talo-serie, zijn alle optische en electronische com-
ponenten van het LED systeem volledig ingekapseld in een drukkamer 
met argon gas. In combinatie met de IP68 classificatie zorgt dit voor een 
armatuur dat zelfs onder water zou kunnen functioneren. Door middel 
van het argon gas wordt een inerte atmosfeer gecreëerd in het armatuur-
huis. Dit betekent dat zich geen lucht in de behuizing bevindt en dus geen 
condensvorming kan ontstaan. Ook krijgt zoute zeelucht geen kans om 
binnen te dringen in het armatuur. Op deze wijze kan de electronica onder 
laboratoriumomstandigheden functioneren zonder dat ze blootgesteld 
wordt aan factoren die het verouderingsproces zouden kunnen versnellen. 
Een dergelijke bescherming is juist in ons Noordzeeklimaat van essen-
tieel belang met het oog op de levensduur van optische en electronische 
componenten. De beschermende eigenschappen van APS® op het gebied 
van levensduur, efficiëntie en kleurweergave zorgen voor een reductie 
in de Total Cost of Ownership (TCO) en behoud van veeleisende visuele 
standaarden:

Het buitensluiten van de risico’s van vocht en zeelucht 
in optische en electronische LED componenten.

#

+ (*) Maximale output bij 25ºC (4000K) gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de 
vooraanstaande LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue 
ontwikkeling van de LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

Het Talo armatuur is gebaseerd op het principe van directe warm-
teafgifte tussen de LED PCB en het compacte aluminium chassis. 
Het koellichaam bestaat uit een continue heatpipe van geanodi-
seerd aluminium welke een warmtegeleiding realiseert van 160 W/
meter Kelvin, in tegenstelling tot 130 W/meter Kelvin bij gebruik 
van spuitgietaluminium. De lage porositeit van geanodiseerd alu-
minium plus het gebruik van een thermal pad op het contactpunt 
tussen de PCB en het koellichaam reduceren de junction tempera-
tuur van de diode significant.

#

Versnelde 
warmteafgifte

Al 5754
GeanodiseerdAL

IP68Argon 
Pressurised 
SystemAPS®

 TL-12S 527 60 11,2 12 2700-4500 80%-90% 160-193 15 2049 135 >100.000

 TL-12M 527 60 11,2 12 2700-4500 80%-90% 160-193 22 3011 134 >100.000

 TL-12L 527 60 11,2 12 2700-4500 80%-90% 160-193 30 3872 131 >100.000

 TL-18S 600 60 11,4 18 2700-4500 80%-90% 160-193 21 3074 146 >100.000

 TL-18M 600 60 11,4 18 2700-4500 80%-90% 160-193 32 4575 140 >100.000

 TL-18L 600 60 11,4 18 2700-4500 80%-90% 160-193 42 5808 138 >100.000

  Diameter Hoogte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs   Kleurtemperatuur CRI Effectiviteit (W) output effectiviteit (horas)**

 
        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

3

1

APS® technologie zorgt voor behoud van een constante druk in het 
armatuurhuis, onafhankelijk van de externe atmosferische druk en 
temperatuurschommelingen die zich in het armatuur voordoen. Hiermee 
wordt de gebruikelijke dilatatie en vervorming van de optische modu-
le voorkomen. Ook het binnendringen van stofdeeltjes en de daarmee 
gepaard gaande lichtterugval wordt verhinderd.

Voorkomen van kritische 
vervorming van de optische module.

2 Behouden van 
kleurweergave eigenschappen.

Indien het op de LEDs toegepaste fosfor substraat en de primaire 
optieken geïsoleerd zijn van vocht en zoute zeelucht, zoals met APS®, 
dan wordt eventuele toekomstige aantasting van de kleurweergave en de 
kleurtemperatuur voorkomen gedurende de levensduur.

Voorkomen van 
voortijdige lichtterugval.

Doordat de voortijdige veroudering van optische en electronische com-
ponenten door binnendringen van vocht en zeelucht wordt voorkomen, 
wordt de normaliter verwachte lichtterugval verhinderd. Daarmee is het 
niet langer nodig om gedurende de levensduur het vermogen te verhogen 
teneinde de fotometrische parameters zoals vastgelegd in de EN-13201 
te waarborgen.

TALO 

APS®

Optische module
ondergebracht in een onder druk 
met argongas gevuld compartiment
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De RPF (Relative Performance 
Function) driedimensionele 
functie bepaalt de effectivi-
teit van het armatuur onder 
diverse omstandigheden door 
de cross-analyse van de omge-
vingstemperatuur en de output 
current.

Tegelijkertijd maakt dit ins-
trument het mogelijk om een 
schatting van de levensduur 
te maken, afhankelijk van de 
toegepaste kleurtextuur van 
het functionele oppervlak.
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Output Current (mA)Omgevingstemperatuur - Tq (ºC)

#

De opnieuw gedefinieerde compositie van het optische systeem 
levert een 55% reductie van ongewenste reflecties. Dit is een sig-
nificante reductie in vergelijking met andere op de markt verkrijg-
bare systemen die werken met een secundaire lens en een glazen 
afdekking. HTS technologie maakt het mogelijk om met directe 
lenssystemen vergelijkbare prestaties te behalen waarbij de totale 
effectiviteit (lm/W) van het armatuur met 8% verbetert.

Innovatie in het optische systeem 
verbetert de produktprestaties.

HTS High 
Transparency 
System®

Optische 
prestatie+8%

RELATIVE PERFORMANCE FUNCTION (RPF)

O3-TL

O2-TL

PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN

DNW-TL

AT-TL

T3-TL

ME-TL

T2-TL

DWC-TL

Het optische departement van SETGA kan aanvullende configuraties aanbieden welke aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen
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WEGWIJZENDE VORMGEVING

PONTE

Indien de openbare ruimte een gebrek uitwijst aan 
heldere zichtlijnen en routes kan het introduceren 
van driehoeksvormen uitkomst bieden. Deze vorm 
fungeert dan als visuele overbrugging tussen de ar-
chitectuur en de straat. Vanuit deze visie is de Ponte 
serie ontstaan.

_

roestvaststalen 
behuizingSST

(*) Tq 25ºC

Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech ®

-IP66-
Stof- en waterdicht

149To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

AL 6063-T6
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA

KLASSE II
BESCHERM
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De Ponte serie wordt gefabriceerd uit een van de meest gerecyclede 
materialen, namelijk staal. Door dit materiaal na het einde van de 
levensduur opnieuw ter beschikking te stellen aan andere fabrica-
geprocessen worden aanzienlijke energiebesparingen behaald in 
vergelijking met andere metalen. 

In tegenstelling tot spuitgietaluminium laat geëxtrudeerd alumi-
nium zoals gebruikt voor het chassis zich veel beter lenen voor 
hergebruik in andere productcategorieën. Conform ISO 14001 en het 
duurzaamheids masterplan heeft SETGA de carbon footprint verder 
weten te reduceren door het opzetten van een  recycle systeem voor  
de diverse componenten.

DUURZAAM ONTWERP

Het Ponte armatuur bestaat uit een behuizing van AISI304 of 
AISI316 roestvaststaal teneinde de aantasting door agressieve 
atmosferen zoals in kustgebieden te voorkomen. 

Aan de binnenzijde fungeert een geëxtrudeerd en geanodiseerd 
aluminium 6063-T6 chassis als heatsink. 
Het Ponte armatuur kan gecombineerd worden met cilindrische 
masten zoals de Symbol of de Ponte, vervaardigd uit AISI304 of 
AISI316 roestvaststaal. 

Welke combinatie ook gekozen wordt, deze twee elementen bena-
drukken de esthetische lichtheid.

MATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

Met de eerste plaatsing van de Ponte langs de rivier Lérez (Ponteve-
dra) meer dan tien jaar geleden is een proces van stadsvernieuwing 
gestart dat inmiddels ook in andere stedelijke gebieden geleid heeft 
tot toepassing van de Ponte serie zoals in het stadscentrum van 
bijvoorbeeld Dubai.

De ontwikkeling van de Ponte serie wordt gekenmerkt door 
innovatiekracht. Zo werd met deze armaturenserie voor het eerst 
wit licht op basis van halogeen metaaldamplampen geïntroduceerd 
in binnenstedelijk gebied. Inmiddels is de Ponte leverbaar met de 
nieuwste generatie door SETGA ontwikkelde LED technologie met 
de hoogste graad in kleurweergave, efficiëntie en levensduur.

PONTE

Herdefiniëring 
van de grenzen 
van openbare 
ruimte
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PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN

PARAMETERS

+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van de 
LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

 PO-12S 650 340 13.8 12 2700-4500 80%-90% 160-193 15 2091 138 >100.000

 PO-12M 650 340 13.8 12 2700-4500 80%-90% 160-193 22 3073 137 >100.000

 PO-12L 650 340 13.8 12 2700-4500 80%-90% 160-193 30 3951 134 >100.000

 PO-24S 650 340 15.2 24 2700-4500 80%-90% 160-193 28 4183 149 >100.000

 PO-24M 650 340 15.2 24 2700-4500 80%-90% 160-193 43 6145 144 >100.000

 PO-24L 650 340 15.2 24 2700-4500 80%-90% 160-193 56 7903 140 >100.000

  Lengte Breedte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs    Kleurtemperatuur CRI effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 
        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

De Ponte is gebaseerd op het principe van directe warmteafgifte 
tussen de PCB en het compacte aluminium chassis. Het 
koellichaam bestaat uit een continue heat pipe van geanodiseerd 
aluminium 6063-T6, dat een warmtegeleidingscoëfficiënt heeft van 
200W/meter Kelvin, in vergelijking tot slechts 130W/meter Kelvin bij 
spuitgietaluminium. De geringe porositeit van geanodiseerd 
aluminium in combinatie met een thermal pad over het 
contactoppervlak tussen de PCB en het koellichaam 
reduceert de Tj van de LED significant.

Geavanceerde 
warmtehuishouding.

#

#

Volgens de US Energy Agency verhindert vervuiling op de bovenkant 
van een armatuur de afvoer van warmte aanzienlijk en de vervuiling 
vormt hierdoor een kritisch element in de verwachte prestatie en 
levensduur van het armatuur. Om vervuiling op een zo natuurlijk 
mogelijke manier te weren heeft SETGA Ponte armatuur uitgevoerd 
met een geheel glad en gebogen koellichaam dat zorgt dat vuil zich 
niet kan hechten en bij regen van het armatuur afspoelt. 

Tot slot is bij de constructie tussen de overgang van het koellichaam 
naar de lenskap gezorgd dat regendruppels van het armatuur 
afvallen en niet de lenskap bereiken. Hierdoor blijft de 
lichtopbrengst van het armatuur in stand. 

Technologie ter preventie 
van ophoping van vuil van buitenaf.

CLEAN Tech®

6063 - T6 
Geëxtrudeerd en 
geanodiseerdAL
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Het optische departement van SETGA kan 
aanvullende configuraties aanbieden welke 
aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen

RV-POT3-PO

ME-PO

T2-PO

DWC-PO
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1. MASTEN

PONTE MAST SYMBOL MAST

+ Pagina 355
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DE KRACHT VAN CONTRAST

ADM

Het vergroten van stedelijke diversiteit vraagt om 
toepassing van elementen die in staat zijn om scha-
duwen en contrasten te bewerkstelligen in lijn met 
de gewenste sfeer. Een fusie tussen verschillende 
materialen is het antwoord van de ADM serie op de 
vragen die hedendaagse stadsvernieuwing stelt.

_

roestvaststalen 
behuizingSST

(*) Tq 25ºC

Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech ®

-IP66-
Stof- en waterdicht

156To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

AL 6063-T6
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA

KLASSE II
BESCHERM
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De ADM serie wordt gefabriceerd uit een van de meest gerecyclede 
materialen, namelijk staal. Door dit materiaal na het einde van de 
levensduur opnieuw ter beschikking te stellen aan andere fabrica-
geprocessen worden aanzienlijke energiebesparingen behaald in 
vergelijking met andere metalen. In tegenstelling tot spuitgietalumi-
nium laat geëxtrudeerd aluminium zoals gebruikt voor het chassis 
zich veel beter lenen voor hergebruik in andere productcategorieën. 
Conform ISO 14001 en het duurzaamheids masterplan heeft SETGA 
de carbon footprint verder weten te reduceren door het opzetten van 
een  recycle systeem voor  de diverse componenten.

DUURZAAM ONTWERP

De behuizing van de ADM is vervaardigd uit AISI304 of 
AISI316 roestvaststaal teneinde de invloeden van zeeklimaat te 
minimaliseren. De binnenzijde omvat een geëxtrudeerd en 
geanodiseerd aluminium AL6063-T6 chassis hetgeen als een 
koellichaam fungeert. Het armatuur vormt een eenheid met de 
cilindrische geëxtrudeerd en geanodiseerd aluminium lichtmast 
(9m; standaardhoogte) en is aan te passen aan de eisen die het 
project stelt. Een innovatieve bevestigingswijze biedt de 
mogelijkheid te variëren met de montagehoogte.

MATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

De ADM serie is in eerste instantie ontwikkeld als een element om 
de bezoeker aan de stad langs de belangrijke toegangswegen te 
verwelkomen. Dit wordt gerealiseerd door contrasten in 
materialisatie zoals een hoogglans roestvaststalen armatuurhuis in 
combinatie met een geëxtrudeerd aluminium mast met een toplicht 
uit PMMA. Toepassing van de nieuwste LED techniek onderstreept 
de veelzijdigheid van de ADM serie die nog verder vergroot kan 
worden door integratie van de meest vooraanstaande smart-city 
oplossingen.

ADM

Smart city 
voor iedereen

  160

120

BEBAKENING
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ADM
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PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN

PARAMETERS

+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van de 
LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

 ADM-12S 1200 250 15,5 12 2700-4500 80%-90% 160-193 15 2091 138 >100.000

 ADM-12M 1200 250 15,5 12 2700-4500 80%-90% 160-193 22 3073 137 >100.000

 ADM-12L 1200 250 15,5 12 2700-4500 80%-90% 160-193 30 3951 134 >100.000

 ADM-24S 1200 250 15,6 24 2700-4500 80%-90% 160-193 28 4183 149 >100.000

 ADM-24M 1200 250 15,6 24 2700-4500 80%-90% 160-193 43 6145 144 >100.000

 ADM-24L 1200 250 15,6 24 2700-4500 80%-90% 160-193 56 7903 140 >100.000

 ADM-36S 1200 250 16 36 2700-4500 80%-90% 160-193 41 6274 152 >100.000

 ADM-36M 1200 250 16 36 2700-4500 80%-90% 160-193 59 9218 155 >100.000

 ADM-36L 1200 250 16 36 2700-4500 80%-90% 160-193 84 11854 141 >100.000

 ADM-48S 1200 250 16,1 48 2700-4500 80%-90% 160-193 55 8365 153 >100.000

 ADM-48M 1200 250 16,1 48 2700-4500 80%-90% 160-193 79 12291 156 >100.000

 ADM-48L 1200 250 16,1 48 2700-4500 80%-90% 160-193 110 15806 144 >100.000

  Lengte Breedte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs    Kleurtemperatuur CRI effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 
        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

De ADM is gebaseerd op het principe van directe warmteafgifte 
tussen de PCB en het compacte aluminium chassis. Het 
koellichaam bestaat uit een continue heat pipe van geanodiseerd 
aluminium 6063-T6 hetwelk een thermisch geleidingscoëfficiënt 
bereikt van 200W/meter Kelvin, terwijl spuitgietaluminium slechts 
130W/meter Kelvin haalt. De geringe porositeit van geanodiseerd 
aluminium in combinatie met een thermal pad tussen de PCB en 
het koellichaam reduceert de Tj van de LED aanzienlijk.

Geavanceerde 
warmtehuishouding.

#

#

Volgens de US Energy Agency verhindert vervuiling op de bovenkant 
van een armatuur de afvoer van warmte aanzienlijk en de vervuiling 
vormt hierdoor een kritisch element in de verwachte prestatie en 
levensduur van het armatuur. 

Om vervuiling op een zo natuurlijk mogelijke manier te weren heeft 
SETGA het ADM armatuur uitgevoerd met een geheel glad 
koellichaam dat zorgt dat vuil zich niet kan hechten en bij regen van 
het armatuur afspoelt. 

Technologie ter preventie 
van ophoping van vuil van buitenaf.

CLEAN Tech®

6063 - T6 
Geëxtrudeerd en 
geanodiseerdAL

Het optische departement van SETGA kan 
aanvullende configuraties aanbieden welke 
aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen
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BALANS ALS INSPIRATIE

TSD

Rechte lijnen inspireren en verrassen en verworden 
tot een geometrisch instrument om de perfecte 
stedelijke balans te bereiken. Ze roepen continuïteit 
en symmetrie op terwijl tegelijkertijd eenvoud en mo-
derniteit geïntegreerd worden met als resultaat het 
tot leven komen van een nieuwe esthetische dimensie 
met Nederlandse geboortegrond.

_

APS ® Argon Pressurised
System

roestvaststalen 
behuizingSST MODULAIR

(*) Tq 25ºC

Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech®

-IP68-
Stof- en waterdicht

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA

152To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

AL 6063-T6
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

KLASSE II
BESCHERM

Ontwerp
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De behuizing van TSD is vervaardigd uit roestvaststaal AISI304 
of AISI316 teneinde de destructieve invloed van zeelucht (kust-
gebieden) te beperken. De binnenzijde bevat een uitneembare 
opto-elektronische module welke met argongas (APS®) gevuld is, 
vervaardigd uit een geanodiseerd aluminium chassis AL5754 en een 
veiligheidsglazen afdekking. De tijd benodigd voor het uitnemen van 
de LED module is 90% verminderd en is gereduceerd van 30 tot 3 
minuten waarbij twee vergrendelingen bediend worden.

MATERIALEN AND STRUCTUUR VORMGEVERSOORSPRONG EN EVOLUTIE

Het verrijken van stedelijke gastvrijheid door middel van vormge-
ving verhoogt verwachtingen en transformeert ons laatste visuele 
contact met de openbare ruimte in een memorabele ervaring. De 
TSD-serie is ontworpen vanuit en voor moderne omgevingen waar 
de scenografie vanuit sobere lijnvoering versterkt dient te worden. 
De multi-configurabele en modulaire opto-elektronische unit welke 
met argongas (APS®) afgevuld is demonstreert de mogelijkheden 
van TSD om hoogwaardige technologie te koppelen aan geavanceer-
de esthetica.

TSD

De start van 
een ervaring

10
0

14
0

DRIVER

80
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900-1400

Francisco Paz 
Engineer - Thermodynamica
(SETGA). 

Ronald Vredenborg
Technical Manager en CEO 
(Modernista).
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PARAMETERS

Met het Argon Pressurized System (APS®) zoals standaard aanwezig in 
de armaturen uit de TSD-serie, zijn alle optische en electronische com-
ponenten van het LED systeem volledig ingekapseld in een drukkamer 
met argon gas. In combinatie met de IP68 classificatie zorgt dit voor een 
armatuur dat zelfs onder water zou kunnen functioneren. Door middel 
van het argon gas wordt een inerte atmosfeer gecreëerd in het armatuur-
huis. Dit betekent dat zich geen lucht in de behuizing bevindt en dus geen 
condensvorming kan ontstaan. Ook krijgt zoute zeelucht geen kans om 
binnen te dringen in het armatuur. Op deze wijze kan de electronica onder 
laboratoriumomstandigheden functioneren zonder dat ze blootgesteld 
wordt aan factoren die het verouderingsproces zouden kunnen versnellen. 
Een dergelijke bescherming is juist in ons Noordzeeklimaat van essen-
tieel belang met het oog op de levensduur van optische en electronische 
componenten. De beschermende eigenschappen van APS® op het gebied 
van levensduur, efficiëntie en kleurweergave zorgen voor een reductie 
in de Total Cost of Ownership (TCO) en behoud van veeleisende visuele 
standaarden:

Het buitensluiten van de risico’s van vocht en zeelucht 
in optische en electronische LED componenten.

#

+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van 
de LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

 TD-12S 900 140 2.8 12 2700-4500 80%-90% 160-193 15 2049 135 >100.000

 TD-12M 900 140 2.8 12 2700-4500 80%-90% 160-193 22 3011 134 >100.000

 TD-12L 900 140 2.8 12 2700-4500 80%-90% 160-193 30 3872 131 >100.000

 TD-24S 900 140 2.9 24 2700-4500 80%-90% 160-193 28 4099 146 >100.000

 TD-24M 900 140 2.9 24 2700-4500 80%-90% 160-193 43 6023 141 >100.000

 TD-24L 900 140 2.9 24 2700-4500 80%-90% 160-193 56 7745 137 >100.000

 TD-36S 1400 140 5.6 36 2700-4500 80%-90% 160-193 41 6148 149 >100.000

 TD-36M 1400 140 5.6 36 2700-4500 80%-90% 160-193 59 9034 152 >100.000

 TD-36L 1400 140 5.6 36 2700-4500 80%-90% 160-193 84 11617 138 >100.000

 TD-48S 1400 140 5.7 48 2700-4500 80%-90% 160-193 55 8198 150 >100.000

 TD-48M 1400 140 5.7 48 2700-4500 80%-90% 160-193 79 12045 153 >100.000

 TD-48L 1400 140 5.7 48 2700-4500 80%-90% 160-193 110 15489 141 >100.000

  Lengte Breedte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs    Kleurtemperatuur CRI effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 
        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

Het TDS armatuur is gebaseerd op het principe van directe 
warmteafgifte tussen de LED PCB en het compacte aluminium 
chassis. Het koellichaam bestaat uit een continue heatpipe van 
geanodiseerd aluminium 6063-T6 welke een warmtegeleiding 
realiseert van 200 W/meter Kelvin, in tegenstelling tot 130 W/meter 
Kelvin bij gebruik van spuitgietaluminium. De lage porositeit van 
geanodiseerd aluminium plus het gebruik van een thermal pad op 
het contactpunt tussen de PCB en het koellichaam reduceren de 
junction temperatuur van de diode significant.

#

Versnelde 
warmteafgifte.

Al 6063-T6
Geëxtrudeerd en 
geanodiseerdAL

IP68Argon 
Pressurised 
SystemAPS®

APS®

Optische module
ondergebracht in een onder druk 
met argongas gevuld compartiment

3

1

APS® technologie zorgt voor behoud van een constante druk in het 
armatuurhuis, onafhankelijk van de externe atmosferische druk en 
temperatuurschommelingen die zich in het armatuur voordoen. Hiermee 
wordt de gebruikelijke dilatatie en vervorming van de optische modu-
le voorkomen. Ook het binnendringen van stofdeeltjes en de daarmee 
gepaard gaande lichtterugval wordt verhinderd.

Voorkomen van kritische 
vervorming van de optische module.

2 Behouden van 
kleurweergave eigenschappen.

Indien het op de LEDs toegepaste fosfor substraat en de primaire 
optieken geïsoleerd zijn van vocht en zoute zeelucht, zoals met APS®, 
dan wordt eventuele toekomstige aantasting van de kleurweergave en de 
kleurtemperatuur voorkomen gedurende de levensduur.

Voorkomen van 
voortijdige lichtterugval.

Doordat de voortijdige veroudering van optische en electronische com-
ponenten door binnendringen van vocht en zeelucht wordt voorkomen, 
wordt de normaliter verwachte lichtterugval verhinderd. Daarmee is het 
niet langer nodig om gedurende de levensduur het vermogen te verhogen 
teneinde de fotometrische parameters zoals vastgelegd in de EN-13201 
te waarborgen.
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De RPF (Relative Performance 
Function) driedimensionele 
functie bepaalt de effectivi-
teit van het armatuur onder 
diverse omstandigheden door 
de cross-analyse van de omge-
vingstemperatuur en de output 
current.

Tegelijkertijd maakt dit ins-
trument het mogelijk om een 
schatting van de levensduur 
te maken, afhankelijk van de 
toegepaste kleurtextuur van 
het functionele oppervlak.
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Output Current (mA)Omgevingstemperatuur - Tq (ºC)

#

De opnieuw gedefinieerde compositie van het optische systeem 
levert een 55% reductie van ongewenste reflecties. Dit is een sig-
nificante reductie in vergelijking met andere op de markt verkrijg-
bare systemen die werken met een secundaire lens en een glazen 
afdekking. HTS technologie maakt het mogelijk om met directe 
lenssystemen vergelijkbare prestaties te behalen waarbij de totale 
effectiviteit (lm/W) van het armatuur met 8% verbetert.

Innovatie in het optische systeem 
verbetert de produktprestaties.

HTS High 
Transparency 
System®

Optische 
prestatie+8%

RELATIVE PERFORMANCE FUNCTION (RPF)

PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN

DNW-TS CY-TS

AT-TS

T3-TS

ME-TS

T2-TS

DWC-TS
Het optische departement van SETGA kan 
aanvullende configuraties aanbieden welke 
aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen
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CONCEPTUELE RENAISSANCE

DÓRIKA

Het conceptuele idee achter de Dorika serie is een 
representatie van proportionaliteit en raffinement 
die refereren aan de parameters van de klassieke 
kunsten. Het symbolisme in de lijnen karakteriseert 
de identiteit en de modulaire aanpasbaarheid van dit 
avant-garde object.

_

roestvaststalen 
behuizingSST

(*) Tq 25ºC

Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech ®

-IP66-
Stof- en waterdicht

155To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

AL 6063-T6
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA

KLASSE II
BESCHERM
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De behuizing van de Dorika is vervaardigd uit AISI304 of AISI316 
roest-vaststaal teneinde de invloeden van zeeklimaat te 
minimaliseren. 

De binnenzijde omvat een geëxtrudeerd en geanodiseerd alumi-
nium AL6063-T6 chassis hetgeen als een koellichaam fungeert. Het 
armatuur vormt een eenheid met de vierkanten geëxtrudeerd en 
geanodiseerd aluminium Dorika lichtmast (8,6m; standaardhoogte) 
en is aan te passen aan de eisen die het project stelt. Een innova-
tieve bevestigingswijze biedt de mogelijkheid te variëren met de 
montagehoogte.

MATERIALEN EN STRUCTUUR

De Dórika serie wordt gefabriceerd uit een van de meest gerecycle-
de materialen, namelijk staal. Door dit materiaal na het einde van 
de levensduur opnieuw ter beschikking te stellen aan andere fabri-
cageprocessen worden aanzienlijke energiebesparingen behaald in 
vergelijking met andere metalen.
In tegenstelling tot spuitgiet-aluminium laat geëxtrudeerd 
aluminium zoals gebruikt voor het chassis zich veel beter lenen 
voor hergebruik in andere productcategorieën. Conform ISO 14001 
en het duurzaamheids masterplan heeft SETGA de carbon footprint 
verder weten te reduceren door het opzetten van een  recycle 
systeem voor de diverse componenten.

DUURZAAM ONTWERPOORSPRONG EN EVOLUTIE

De samenkomst van de verticale sleuven en de horizontale lijnen 
van het armatuur geeft visuele lichtheid aan het geheel waarmee 
de harmonie tussen de beide elementen benadrukt wordt. Dankzij 
het klassiek geïnspireerd symbolisme en de tijdloosheid van het 
ontwerp is de Dorika serie inpasbaar in zowel historische kernen 
als moderne omgevingen. De lijnvoering van de Dorika is sinds de 
introductie ongewijzigd gebleven. De lichttechniek is echter aange-
past aan de laatste stand van techniek op het gebied van LED. Nieu-
we door SETGA ontwikkelde optische engines die beantwoorden aan 
de hoogste eisen op het gebied van kleurweergave, effectiviteit en 
levensduur zijn geïntroduceerd.

DÓRIKA

Continue 
lichtheid
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PARAMETERS 

+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van de 
LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

 DK-12S 942 200 14.2 12 2700-4500 80%-90% 160-193 15 2091 138 >100.000

 DK-12M 942 200 14.2 12 2700-4500 80%-90% 160-193 22 3073 137 >100.000

 DK-12L 942 200 14.2 12 2700-4500 80%-90% 160-193 30 3951 134 >100.000

 DK-24S 942 200 14.4 24 2700-4500 80%-90% 160-193 28 4183 149 >100.000

 DK-24M 942 200 14.4 24 2700-4500 80%-90% 160-193 43 6145 144 >100.000

 DK-24L 942 200 14.4 24 2700-4500 80%-90% 160-193 56 7903 140 >100.000

 DK-36S 942 200 15.1 36 2700-4500 80%-90% 160-193 41 6274 152 >100.000

 DK-36M 942 200 15.1 36 2700-4500 80%-90% 160-193 59 9218 155 >100.000

 DK-36L 942 200 15.1 36 2700-4500 80%-90% 160-193 84 11854 141 >100.000

  Lengte Breedte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs   Kleurtemperatuur CRI effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 
        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

Technologie ter preventie 
van ophoping van vuil van buitenaf. 

#

Volgens de US Energy Agency verhindert vervuiling op de bovenkant 
van een armatuur de afvoer van warmte aanzienlijk en de vervuiling 
vormt hierdoor een kritisch element in de verwachte prestatie en 
levensduur van het armatuur. 

Om vervuiling op een zo natuurlijk mogelijke manier te weren heeft 
SETGA het Dorika armatuur uitgevoerd met een geheel glad koelli-
chaam dat zorgt dat vuil zich niet kan hechten en bij regen van het 
armatuur afspoelt. 

De Dorika is gebaseerd op het principe van directe warmteafgifte 
tussen de PCB en het compacte aluminium chassis. Het koe-
llichaam bestaat uit een continue heat pipe van geanodiseerd 
aluminium 6063-T6 hetwelk een thermisch geleidingscoëfficiënt 
bereikt van 200W/meter Kelvin, terwijl spuitgietaluminium slechts 
130W/meter Kelvin haalt. De geringe porositeit van geanodiseerd 
aluminium in combinatie met een thermal pad tussen de PCB en het 
koellichaam reduceert de Tj van de LED aanzienlijk.

Geavanceerde 
warmtehuishouding. 

#

CLEAN Tech®

6063 - T6
Geëxtrudeerd 
en geanodiseerdAL
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Het optische departement van SETGA kan 
aanvullende configuraties aanbieden welke 
aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen

RV-DKT3-DK

ME-DK

T2-DK

DWC-DK

PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN
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INTERPRETATIE VAN 
EEN HISTORISCHE VORM

HR

Het HR armatuur is het resultaat van een oefening in 
interpretatie van en een ode aan de klassieke gas-
lantaarns en de modernistische negentiende-eeuwse 
masten in dorpen en steden. Een revitalisering van een 
historisch element door verlichting en ranke lijnen te 
combineren met vooruitstrevende technologie.

_

Glasvezelversterkt 
polyesterFG

(*) Tq 25ºC

Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech ®

-IP66-
Stof- en waterdicht

146To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

AL 6063-T6
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA

KLASSE II
BESCHERM
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VORMGEVERS

Ángel Velando

Architect en stedenbouwkundige

Alfred Sa

Lichtontwerper
(Pontevedra). (Barcelona).

HR

Revitalisering 
van ruimte door 
authenticiteit 

18
21

700

De behuizing van de HR is gemaakt van glasvezel. Dergelijk 
materiaal wordt veelvuldig toegepast in de marine-industrie 
teneinde aantasting door agressieve omgevingen zoals in 
kustgebieden te voorkomen. 

Aan de binnenzijde van het armatuur fungeert een geëxtrudeerd 
geanodiseerd aluminium 6063-T6 chassis als heatsink.

Het armatuur wordt gecombineerd met een conische mast van 
geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium.

MATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

Vanaf het moment dat de eerste exemplaren geplaatst zijn heeft 
de HR serie eraan bijgedragen de authenticiteit van de openbare 
ruimte te versterken met een referte naar een tijd waarin schoon-
heid democratiseerde en kunst socialiseerde als uitkomst van de 
aspiraties van de toenmalige creatieve generatie.

Nadat in 2015 de laatste LED technologie geïntegreerd werd in de 
HR serie is de vormgeving hiervan erkend als conceptueel voor-
beeld door het gezaghebbende vakblad Iluminet die de HR serie 
waardeerde met de titel ‘best lighting concept in Spain’.

80
0
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+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van de 
LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

Technologie ter preventie 
van ophoping van vuil van buitenaf.

#

Volgens de US Energy Agency verhindert vervuiling op de 
bovenkant van een armatuur de afvoer van warmte aanzienlijk en 
de vervuiling vormt hierdoor een kritisch element in de verwachte 
prestatie en levensduur van het armatuur. 

Om vervuiling op een zo natuurlijk mogelijke manier te weren heeft 
SETGA het HR armatuur uitgevoerd met een geheel glad koelli-
chaam dat zorgt dat vuil zich niet kan hechten en bij regen van het 
armatuur afspoelt. 

De HR is gebaseerd op het principe van directe warmteafgifte tus-
sen de PCB en het compacte aluminium chassis. Het koellichaam 
bestaat uit een continue heat pipe van geanodiseerd aluminium 
6063-T6 hetwelk een thermisch geleidingscoëfficiënt bereikt van 
200W/meter Kelvin, terwijl spuitgietaluminium slechts 130W/meter 
Kelvin haalt. De geringe porositeit van geanodiseerd aluminium 
in combinatie met een thermal pad tussen de PCB en het koelli-
chaam reduceert de Tj van de LED aanzienlijk.

Geavanceerde 
warmtehuishouding.

#

CLEAN Tech®

 HR-24S 800 400 9.1 24 2700-4500 80%-90% 160-193 28 4099 146 >100.000

 HR-24M 800 400 9.1 24 2700-4500 80%-90% 160-193 43 6023 141 >100.000

 HR-24L 800 400 9.1 24 2700-4500 80%-90% 160-193 56 7745 137 >100.000

  Hoogte Diameter Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs   Kleurtemperatuur CRI effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 
        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)
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Het optische departement van SETGA kan 
aanvullende configuraties aanbieden welke 
aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen

RV-HRT3-HR

ME-HR

T2-HR

DWC-HR

PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN

PARAMETERS 

6063 - T6 
Geëxtrudeerd en 
geanodiseerdAL
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URBAN LIGHTING
1.2. LED LANTAARNS
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EEN ODE AAN HET ORIGINEEL

CHP

De Argandlamp, uitgevonden door de Zwitser Aimé 
Argand, was een revolutionair ontwerp van eind 18e 
eeuw. Deze lamp bracht een paradigma shift teweeg 
op zowel het gebied van de verlichting als van de es-
thetiek door de toepassing van een cilindervorm van 
helder glas. De CHP serie vormt een herinterpretatie 
van dit concept waarbij traditie en moderniteit elkaar 
ontmoeten.

_

roestvaststalen 
behuizingSST

(*) Tq 25ºC

Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech ®

-IP66-
Stof- en waterdicht

152To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

AL 6063-T6
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA

KLASSE II
BESCHERM
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VORMGEVERS

Jesús Fole
Architect en Product Designer
van de CHP (Pontevedra- Spanje). 

De behuizing van de CHP bestaat uit een roestvaststalen AISI304 
of AISI316 structuur teneinde corrosieve omstandigheden zoals in 
kustgebieden te weerstaan. 

Een circulair frame van geanodiseerd en geëxtrudeerd aluminium 
6063-T5 fungeert als een heatsink voor de LED-unit. De CHP serie 
wordt gekenmerkt door een stof- en waterdichtheidsklasse van IP66 
en een decoratieve aanlichting van de slagvaste en UV-bestendige 
PMMA cilinder van binnenuit.

MATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

Door de hervonden essentie van historische verlichtingstoestellen 
zoals de Argandlamp geeft de CHP menselijk welbevinden in de 
nachtelijke uren met een hint van nostalgie naar vervlogen tijden. 
De puurheid van de lijnvoering en de proporties geven balans aan 
het karakter van verblijfsomgevingen, zonder de concurrentie aan 
te gaan met de omringende architectuur. Het ontwerp van de hand 
van de Spaanse architect Jesús Fole is bekroond als het beste 
technische lichtconcept van Spanje door het gezaghebbende
vakblad Iluminet.
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CHP

Authenticiteit 
en nostalgie
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De CHP is verkrijgbaar in zowel enkele, dubbele, drievoudige of 
zelfs viervoudige variant aan een mastuithouder, evenals in de vorm 
van een wandarmatuur of een overspanningsarmatuur. 
De bovenstaande afbeelding toont de drievoudige uitvoering. Overs-
panningsversies zijn afgebeeld op de volgende pagina (152) en op 
pagina 374.

OORSPRONG EN EVOLUTIE MASTEN EN UITHOUDERS

De CHP mast en uithouder zijn vervaardigd van roestvaststaal 
AISI304 of AISI316. 

Gekenmerkt door hun uitstekende bestendigheid tegen corrosie en 
daarmee uitermate geschikt voor toepassing in omgevingen met 
een zeeklimaat.

BERGEN CASE STUDY

De afbeeldingen boven tonen het centrum van Nieuw Bergen in 
Limburg. 

De CHP speelde een belangrijke rol in het ontwerp van de heront-
wikkeling van het centrum en versterkt het karakter van de archi-
tecturale omgeving. 

900
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CHP

Urban 
evolution
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Zwevend 
licht

Gedurende de laatste 63 jaar is Vismark Pontevedra een van de 
belangrijkste architecturale emblemen van het historische centrum 
van de stad.

In 2003 initieerde César Portela, prestigieus architect uit Ponteve-
dra en winnaar van de nationale Spaanse architectuur award, de 
renovatie van dit gebouw.

Dit is een project waarin naar de toekomst gekeken is, zonder het 
karakter van het geheel te wijzigen en waar toepassing van het CHP 
armatuur de verzoening tussen traditie en moderniteit faciliteerde.

CASE STUDY: VISMARK IN PONTEVEDRADUURZAME VORMGEVING

De CHP wordt geproduceerd uit een van de meest gerecyclede 
materialen, namelijk staal. 

Het hergebruik van het staal in de productieketen van andere
industrieën aan het einde van de levensduur zorgt voor een 
significante reductie van het energieverbruik in vergelijking met 
andere metalen.

In tegenstelling tot spuitgietaluminium maakt het gebruik van 
geëxtrudeerd aluminium zoals voor de heatsink recycling nog 
gemakkelijker.

ARCHITECT

César Portela 
Architect (Pontevedra- Spanje), 
Nationale Architectural Prize. 
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 CHP-16S 260 1900 13.7 16 2700-4500 80%-90% 160-193 19 2759 142 >100.000

 CHP-16M 260 1900 13.7 16 2700-4500 80%-90% 160-193 29 4053 139 >100.000

 CHP-16L 260 1900 13.7 16 2700-4500 80%-90% 160-193 40 5212 130 >100.000

 CHP-28S 260 1900 14 28 2700-4500 80%-90% 160-193 33 4828 148 >100.000

 CHP-28M 260 1900 14 28 2700-4500 80%-90% 160-193 47 7093 152 >100.000

 CHP-28L 260 1900 14 28 2700-4500 80%-90% 160-193 66 9122 138 >100.000

  Diameter Hoogte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs    Kleurtemperatuur CRI effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 

        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van de 
LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

Technologie ter 
voorkoming van vuilophoping

#

Volgens de US Energy Agency verhindert vervuiling op de bovenkant 
van een armatuur de afvoer van warmte aanzienlijk en de vervuiling 
vormt hierdoor een kritisch element in de verwachte prestatie en 
levensduur van het armatuur. 

Om vervuiling op een zo natuurlijk mogelijke manier te weren heeft 
SETGA het CHP armatuur uitgevoerd met een geheel glad koelli-
chaam dat zorgt dat vuil zich niet kan hechten en bij regen van het 
armatuur afspoelt. 

De CHP is gebaseerd op het principe van directe thermische 
overdracht van de LED PCB naar het compacte aluminium chassis 
en de buitenlucht. De behuizing bestaat uit een heat pipe van gea-
nodiseerd aluminium AL6063-T6 welke een thermische conductivi-
teit behaalt van 200W/meter Kelvin in vergelijking tot 130W/meter 
Kelvin bij gebruik van spuitgietaluminium. De lage poreusheid van 
geanodiseerd aluminium in combinatie met een thermal pad tussen 
de PCB en het koellichaam reduceren de temperatuur van de LED 
significant.

Geavanceerde 
warmtehuishouding

#

CLEAN Tech®

Het optische departement van SETGA kan aanvullende configuraties aanbieden welke aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen
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EEN ODE AAN HET ORIGINEEL

CHP COMPACT

De Argandlamp, uitgevonden door de Zwitser Aimé 
Argand, was een revolutionair ontwerp van eind 18e 
eeuw. Deze lamp bracht een paradigma shift teweeg 
op zowel het gebied van de verlichting als van de 
esthetiek door de toepassing van een cilindervorm 
van helder glas. De CHP COMPACT serie vormt een 
herinterpretatie van dir concept waarbij traditie en 
moderniteit elkaar ontmoeten.

_

roestvaststalen 
behuizingSST

(*) Tq 25ºC
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VORMGEVERS
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De behuizing van de CHP COMPACT bestaat uit een roestvaststalen 
AISI304 of AISI316 structuur teneinde corrosieve omstandigheden 
zoals in kustgebieden te weerstaan. 

Een circulair frame van geanodiseerd en geëxtrudeerd aluminium 
6063-T5 fungeert als een heatsink voor de LED-unit. 

De CHP COMPACT serie wordt gekenmerkt door een stof- en wa-
terdichtheidsklasse van IP66 en een decoratieve aanlichting van de 
slagvaste en UV-bestendige PMMA cilinder van binnenuit.

MATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

Door de hervonden essentie van historische verlichtingstoestellen 
zoals de Argandlamp geeft de CHP COMPACT menselijk welbevin-
den in de nachtelijke uren met een hint van nostalgie naar vervlogen 
tijden. De puurheid van de lijnvoering en de proporties geven balans 
aan het karakter van verblijfsomgevingen, zonder de concurrentie 
aan te gaan met de omringende architectuur. 

Het ontwerp van de hand van de Spaanse architect Ángel Velando 
en lichtontwerper Alfred Sa is bekroond als het beste technische 
lichtconcept van Spanje door het gezaghebbende vakblad Iluminet.

CHP COMPACT

Toekomstwijzend 
door een histori-
sche referentie

Ángel Velando

Architect and Urban Planner

Alfred Sa

Lichtontwerper
(Pontevedra - Spanje). (Barcelona - Spanje).
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Technologie ter 
voorkoming van vuilophoping. 

#

Volgens de US Energy Agency verhindert vervuiling op de bo-
venkant van een armatuur de afvoer van warmte aanzienlijk en 
de vervuiling vormt hierdoor een kritisch element in de verwachte 
prestatie en levensduur van het armatuur. 

Om vervuiling op een zo natuurlijk mogelijke manier te weren heeft 
SETGA het CHP COMPACT armatuur uitgevoerd met een geheel 
glad koellichaam dat zorgt dat vuil zich niet kan hechten en bij 
regen van het armatuur afspoelt. 

De CHP COMPACT is gebaseerd op het principe van directe ther-
mische overdracht van de LED PCB naar het compacte aluminium 
chassis en de buitenlucht. De behuizing bestaat uit een heat pipe 
van geanodiseerd aluminium AL6063-T6 welke een thermische 
conductiviteit behaalt van 200W/meter Kelvin in vergelijking tot 
130W/meter Kelvin bij gebruik van spuitgietaluminium.
De lage poreusheid van geanodiseerd aluminium in combinatie met 
een thermal pad tussen de PCB en het koellichaam reduceren de 
temperatuur van de LED significant.

Geavanceerde 
warmtehuishouding. 

#

CLEAN Tech®

 CHPC-16S 260 1700 13.7 16 2700-4500 80%-90% 160-193 19 2759 142 >100.000

 CHPC-16M 260 1700 13.7 16 2700-4500 80%-90% 160-193 29 4053 139 >100.000

 CHPC-16L 260 1700 13.7 16 2700-4500 80%-90% 160-193 40 5212 130 >100.000

 CHPC-28S 260 1700 14 28 2700-4500 80%-90% 160-193 33 4828 148 >100.000

 CHPC-28M 260 1700 14 28 2700-4500 80%-90% 160-193 47 7093 152 >100.000

 CHPC-28L 260 1700 14 28 2700-4500 80%-90% 160-193 66 9122 138 >100.000

  Diameter Hoogte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs    Kleurtemperatuur CRI effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 

        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van de 
LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

Het optische departement van SETGA kan aanvullende configuraties aanbieden welke aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen

H4-CHPC

H7-CHPC

H3-CHPC

H6-CHPC

H2-CHPC

H5-CHPC

PARAMETERS 

PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN
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EEN REIS DOOR DE LAATSTE 
DECENNIA VAN DE 19E EEUW

CHV

Het verleden ontmoet de huidige tijd in een har-
monieus en een stijlvol ontwerp, gebaseerd op een 
herkenbaar, zuiver geometische lijnenspel. De in de 
19e eeuw ontwikkelde Pieler lamp was een inspire-
rende referentie bij de ontwikkeling van dit armatuur. 
Het heeft geresulteerd in een innovatief armatuur 
dat een goede aansluiting creert met historische- en 
architecturale omgevingen.

_

roestvaststalen 
behuizingSST

(*) Tq 25ºC
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VORMGEVERS
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De behuizing van de CHV bestaat uit een roestvaststalen AISI304 
of AISI316 structuur teneinde corrosieve omstandigheden zoals in 
kustgebieden te weerstaan. 

Een circulair frame van geanodiseerd en geëxtrudeerd aluminium 
6063-T5 fungeert als een heatsink voor de LED-unit. De CHV serie 
wordt gekenmerkt door een stof- en waterdichtheidsklasse van IP66 
en een decoratieve aanlichting van de slagvaste en UV-bestendige 
PMMA cilinder van binnenuit.

MATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

Door de historische lamp centraal te stellen en deze te plaatsen 
in een cilindrische RVS behuizing, wordt het met de CHV serie 
mogelijk om een een magische en nostalgische nachtelijke sfeer 
te creeren. Dit geeft een duidelijke en herkenbare identiteit aan de 
omgeving waar het armatuur toegepast wordt. Door de combina-
tie van direct licht en indirect licht zorgt het armatuur zowel voor 
sfeer- en oriëntatie licht als voor de functionele verlichting van de 
straten. Door de zorgvuldige afwerking en de materiaalkeuze past 
het armatuur ook overdag goed in een historische dan wel architec-
turale omgeving.

CHV

Een dialoog 
tussen plaats 
en tijd

Elena Maure
Architect en Urban Planner
(Vigo-Spain). 
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6063 - T6
Geëxtrudeerd 
en geanodiseerdAL

Technologie ter 
voorkoming van vuilophoping. 

#

Volgens de US Energy Agency verhindert vervuiling op de bovenkant 
van een armatuur de afvoer van warmte aanzienlijk en de vervuiling 
vormt hierdoor een kritisch element in de verwachte prestatie en 
levensduur van het armatuur. 

Om vervuiling op een zo natuurlijk mogelijke manier te weren heeft 
SETGA het CHV armatuur uitgevoerd met een geheel glad koelli-
chaam dat zorgt dat vuil zich niet kan hechten en bij regen van het 
armatuur afspoelt. 

De CHV is gebaseerd op het principe van directe thermische over-
dracht van de LED PCB naar het compacte aluminium chassis en 
de buitenlucht. De behuizing bestaat uit een heat pipe van geano-
diseerd aluminium AL6063-T6 welke een thermische conductiviteit 
behaalt van 200W/meter Kelvin in vergelijking tot 130W/meter 
Kelvin bij gebruik van spuitgietaluminium. De lage poreusheid van 
geanodiseerd aluminium in combinatie met een thermal pad tussen 
de PCB en het koellichaam reduceren de temperatuur van de LED 
significant.

Geavanceerde 
warmtehuishouding. 

#

CLEAN Tech®

 CHV-16S 260 712 11.8 16 2700-4500 80%-90% 160-193 19 2759 142 >100.000

 CHV-16M 260 712 11.8 16 2700-4500 80%-90% 160-193 29 4053 139 >100.000

 CHV-16L 260 712 11.8 16 2700-4500 80%-90% 160-193 40 5212 130 >100.000

 CHV-28S 260 712 12 28 2700-4500 80%-90% 160-193 33 4828 148 >100.000

 CHV-28M 260 712 12 28 2700-4500 80%-90% 160-193 47 7093 152 >100.000

 CHV-28L 260 712 12 28 2700-4500 80%-90% 160-193 66 9122 138 >100.000

  Diameter Hoogte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs    Kleurtemperatuur CRI effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 

        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van de 
LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

Het optische departement van SETGA kan aanvullende configuraties aanbieden welke aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen

H4-CHV

H7-CHV

H3-CHV

H6-CHV

H2-CHV

H5-CHPC

PARAMETERS 

PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN



 EMPATHY  |  181

STEDELIJKE AFFINITEIT

EMPATHY

Stedelijke verlichting is cultuur, sociale cohesie en 
vitalisatie. De hierbij behorende technologie is een 
vast onderdeel van ons dagelijks leven. Het verbindt 
emotie en ruimten met elkaar en transformeert dit 
tot een collectieve beleving en herinnering.

_

roestvaststalen 
behuizingSST

(*) Tq 25ºC
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ONTWERPERS

De behuizing van de Empathy serie is gemaakt van roestvaststaal 
AISI316 of AISI314, een cylindrische PMMA kap met UV bescher-
ming en een paaltop uithouder gemaakt van geanodiseerd alumi-
nium L-2520 (EN44100). 

Het onderste deel van het armatuur bevat een separate en ver-
wijderbare LED module met een stof- en waterdichtheidsklasse van 
IP67. Dit element is geïntegreerd in een koellichaam gemaakt van 
geanodiseerd aluminium L-2520 (EN 44100).
 

MATERIAAL EN STRUCTUUROORSPRONG EN ONTWIKKELING

Er is een ruime hoeveelheid verlichting waarbij het armatuur in 
een paaltop postitie wordt geplaatst op een mast van 4 meter hoog, 
waardoor het verlichtingselement automatisch in het oog springt. 
De Empathy is ontworpen om dit een zo aangenaam mogelijke 
belevenis te laten zijn, doordat een lichtlichaam, gebaseerd op de 
laatste stand van LED techniek, op subtiele wijze wordt gereflec-
teerd op de straat. Hierdoor ontstaat een stedelijke atmosfeer waar 
lichtcomfort minimaal net zo belangrijk is als de manier waarop het 
armatuur door de gebruikers van de stedelijke omgeving geappre-
cieerd wordt.

 75
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66
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EMPATHY

Stedelijke 
atmosfeer

Francisco Paz

Engineer - Thermodynamica

Jesús Saavedra

Chief Innovation Officer
(SETGA). (SETGA).
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+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van de 
LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

 EMP-12S 750 660 14.3 12  2700-4500 80%-90% 160-193 21 2508 122 >100.000

 EMP-12L 750 660 14.3 12  2700-4500 80%-90% 160-193 41 4598 112 >100.000

  Diameter Hoogte  Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs   Kleurtemperatuur CRI effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 

        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

Het warmteafgifte systeem van de Empathy is opgebouwd uit 
een enkel compact EN AC-44100 gietaluminium deel. Continue 
warmteafgifte tussen de PCB en de buitenlucht verbetert de ge-
leiding van de lichtbron. De positionering van de high-power LEDs 
en de centrale positie van de bovenste oriëntatie LEDs maakt het 
samenbouwen van beide systemen in een enkele optische unit mo-
gelijk, waarbij de tegengestelde warmtestromen apart van elkaar 
gehouden worden. De complete afwezigheid van luchtlagen tussen 
PCB en koellichaam vergroot het thermische contact tussen deze 
twee elementen. Om dit te bereiken is het deel machinaal bewerkt 
teneinde een vlak en ruw oppervlak te verkrijgen. Een thermal pad 
van grafiet completeert het systeem.

Compact 
warmteafgifte systeem.

#

Fundición 
de Aluminio 
EN-AC-44100

Aluminium
Gietwerk
EN-AC-44100AL

CE-E

Het optische departement van SETGA kan 
aanvullende configuraties aanbieden welke 
aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen

PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN

PARAMETERS 
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HUISELIJKE GEZELLIGHEID 
OP STRAAT

DE LAMPENKAP

De warmte en gezelligheid van de huiskamer            
op straat brengen: dat is de gedachte achter de         
lampenkap. De schemerlamp uit de huiskamer 
hebben we omgevormd naar een armatuur geschikt 
voor de openbare ruimte. Robuust van materiaal en 
tegelijk zacht van uitstraling. De openbare ruimte 
vraagt om duurzame materialen die tegen een stootje 
kunnen. De kap is gemaakt van gevlochten RVS en de 
structuur van dit materiaal zorgt voor een haast tex-
tiele indruk en een zacht, diffuus licht. Tegelijkertijd 
heeft het gevlochten RVS flinke veerkracht, waardoor 
de Lampenkap zeer robuust is.

_

roestvaststalen 
behuizingSST

(*) Tq 25ºC

Technologie ter voorkoming van 
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Excellente warmte huishouding
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ONTWERPERS

De openbare ruimte vraagt om duurzame materialen die tegen een 
stootje kunnen. De kap is gemaakt van gevlochten RVS en de struc-
tuur van dit materiaal zorgt voor een haast textiele indruk en een 
zacht, diffuus licht. Tegelijkertijd heeft het gevlochten RVS flinke 
veerkracht, waardoor de Lampenkap zeer robuust is. 

Dit ontwerpbureau onderscheidt zich door lichtarchitectuur te 
combineren met het ontwikkelen van buitenproducten. Zo ontstaat 
een grote samenhang tussen uitstraling en functionaliteit, zowel 
overdag als ’s nachts. 

MATERIALEN EN DUURZAAMHEIDOORSPRONG EN EVOLUTIE

De Lampenkap is ontworpen na een vraag van de gemeente Zoe-
termeer. Deze gemeente wilde een harde en koele omgeving met 
veel beton een toegankelijke, warme sfeer geven. In deze specifieke 
behoefte bleek de gemeente Zoetermeer niet uniek en inmiddels 
staat de Lampenkap in vele Nederlandse steden zoals Amsterdam, 
Eindhoven, Emmen, Capelle aan den IJssel en Ede. 
In samenwerking met Modernista en Setga is ook een LED variant 
van de Lampenkap ontwikkeld, zodat dit tijdloze ontwerp voldoet 
aan de laatste stand der techniek en nog jaren de openbare ruimte 
kan sieren. De lampenkap is een ontwerp van ipv Delft. 

Adriaan KokRob Kruizinga Gerhard Nijenhuis

30
00

 120

10
00

DE LAMPENKAP

Dutch design 
voor iedereen

Architect en Productontwerper Productontwerper
(Nederland). (Nederland).

Productontwerper
(Nederland).
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DE LAMPENKAP

+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van de 
LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 
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 LS-12S 600-950 1000-1200 15.8 12  2700-4500 80%-90% 160-193 21 2508 122 >100.000

 LS-12L 600-950 1000-1200 15.8 12  2700-4500 80%-90% 160-193 41 4598 112 >100.000

  Diameter Hoogte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs    Kleurtemperatuur CRI effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 

        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

Het optische departement van SETGA kan 
aanvullende configuraties aanbieden welke 
aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen

CE-LS

600

PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN

PARAMETERS 



LOWLANDER

MADE BY NETHERLANDS

Bescheiden, eerlijk en menselijk design als een 
resultante van co-innovatie en cohesie in de openbare 
ruimte. Dit is de Nederlandse essentie van Lowlan-
der. Geheel in lijn met armaturen uit vervlogen tijden 
volgt de geometrie van de behuizing een cilindervorm 
waarmee een lichtatmosfeer gecreëerd wordt die 
gekenmerkt wordt door precisie en optische controle.

_
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Deze modulaire opbouw maakt tevens verschillende kleuren licht 
in het bovenste deel van het armatuur als baken mogelijk waarmee 
de transitie van het ene naar het andere gebied geaccentueerd kan 
worden. De basisconstructie van de Lowlander is vervaardigd uit 
gietaluminium L-2520 (EN 44100). Verder is het armatuur 
opgebouwd uit twee cilindrische PMMA diffusors. 

De dual LED optiek welke onafhankelijk en verwijderbaar is, heeft 
een stof- en waterdichtheid van IP67 en is geïntegreerd over een 
gietaluminium L-2520 (En 44100) heat sink chassis. Tot slot wordt 
door het onderbrengen van de driver in een geïsoleerd comparti-
ment een optimaal ‘thermal gap’ gecreëerd waarmee de inefficiënte 
warmteoverdracht naar gevoelige componenten voorkomen wordt.

DUURZAAM DESIGNMATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

Lowlander is het produkt van co-creatie met Nederlandse lichtex-
perts en professionals. Het resultaat van de evolutie van het concept 
van een stedelijk armatuur naar een dynamisch, veelzijdig en leven-
dig produkt. Van paaltoptoepassingen via overspanningsarmaturen 
naar uithouders waaraan het armatuur gehangen kan worden, als 
een respons op de veelvoud van uitdagingen van de hedendaagse 
openbare ruimte. Met het oog op het minimaliseren van lichtver-
vuiling, het behouden van de historische referte van de vormgeving 
en om toekomstig onderhoud te faciliteren is bij de Lowlander een 
scheiding aangebracht tussen de functionele LED module en de 
markerings LEDs bovenin het armatuur terwijl beide fysieke units 
ondergebracht zijn in een verwijderbare optische groep. 

De duurzaam design strategie van deze serie beantwoordt aan een 
circulaire management model in de publieke infrastructuur, waarbij 
de levenscyclus van mechanische componenten de verouderings-
curve van LED technologie overschrijdt. Lowlander bevat een van ‘s 
werelds meest gerecyclede en duurzame armaturen, namelijk staal. 

Het aan het einde van de levensduur herintroduceren van staal in de 
produktiecyclus van andere industriële processen levert significante 
energiebesparingen ten opzichte van andere metalen. Volgend op de 
implementatie van ISO 14001 en de ontwikkeling van het duur-
zaamheids masterplan heeft SETGA gestreefd naar een reductie van 
de carbon footprint van alle componenten door het ontwerpen van 
een lange-termijn recyclesysteem.
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LOWLANDER

Van helder 
design naar 
levend licht
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+ (*) Maximale output bij 25ºC (4000K) gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraans-
taande LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling 
van de LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

Het warmteafgifte systeem van de Lowlander is opgebouwd uit een 
enkel compact EN AC-44100 gietaluminium deel. Continue 
warmteafgifte tussen de PCB en de buitenlucht verbetert de 
geleiding van de lichtbron. De positionering van de high-power 
LEDs en de centrale positie van de bovenste oriëntatie LEDs maakt 
het samenbouwen van beide systemen in een enkele optische unit 
mogelijk, waarbij de tegengestelde warmtestromen apart van 
elkaar gehouden worden. 

De complete afwezigheid van luchtlagen tussen PCB en 
koellichaam vergroot het thermische contact tussen deze twee 
elementen. Om dit te bereiken is het deel machinaal bewerkt 
teneinde een vlak en ruw oppervlak te verkrijgen. Een thermal pad 
van grafiet completeert het systeem.

Compact 
warmteafgifte systeem.

#

Aluminium
Gietwerk
EN-AC-44100 AL

Het optische departement van SETGA kan aanvullende configuraties aanbieden welke aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen

Compact  warmteafgifte  
systeem.

Optische module.

Driver thermisch
geïsoleerd

Driver.

 LWD-12S 250 457-680 13.7 12 2700-4500 80%-90% 160-193 15 1995 133 >100.000

 LWD-12M 250 457-680 13.7 12 2700-4500 80%-90% 160-193 22 2784 128 >100.000

 LWD-12L 250 457-680 13.7 12 2700-4500 80%-90% 160-193 30 3600 120 >100.000

 LWD-24S 250 457-680 14 24 2700-4500 80%-90% 160-193 28 3752 134 >100.000

 LWD-24M 250 457-680 14 24 2700-4500 80%-90% 160-193 43 5547 129 >100.000

 LWD-24L 250 457-680 14 24 2700-4500 80%-90% 160-193 56 6776 121 >100.000

  Diameter Hoogte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs     Kleurtemperatuur CRI effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 

        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

PARAMETERS 

PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN

 LWD-36S 250 457-680 13.7 36 2700-4500 80%-90% 160-193 41 5535 135 >100.000

 LWD-36M 250 457-680 13.7 36 2700-4500 80%-90% 160-193 59 7670 130 >100.000

 LWD-36L 250 457-680 13.7 36 2700-4500 80%-90% 160-193 84 10248 122 >100.000

H4-LWD

H7-LWD

H3-LWD

H6-LWD

H2-LWD

H5-LWD



MÓDULO LOWLANDER  |  201

URBAN LIGHTING
1.3. LED RETROFIT MODULE
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BETROUWBAAR, FLEXIBEL EN 
TOEPASBAAR IN VELE SITUATIES.

MLD

De MLD unit van SETGA is een volledig LED bin-
nenwerk dat toegepast kan worden om conventio-
nele armaturen om te bouwen naar LED. Een ideale 
oplossing om de laatste stand der techniek ook 
beschikbaar te stellen voor (design) armaturen met 
een conventionele lichtbron.

_

-IP67-
Stof- en waterdicht

(*) Tq 25ºC

Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech ®

IK10 - IK08
Slagvast PMMA lens direct

155To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

AL 6063-T6
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

KLASSE II
BESCHERM

APS Argon Pressurised 
System (Facultatief).

®
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Ledere nieuwe MLD unit is het resulaat van een zeer duurzaam pro-
ductieproces, welk onderscheidend is vanwege de mogelijkheden 
tot recycling en de optimalisatie van de toegepaste onderdelen. Er 
wordt gebruik gemaakt van aluminium AL-5754 en 6063-T6 en alu-
minium met deze kwalificaties zal vanwege de hoge zuiverheid met 
zekerheid in de toekomst hergebruikt kunnen worden voor andere 
industriele toepassingen. De warmtegeleiding van de het toegepaste 
aluminium is dusdanig goed dat de hoeveelheid toegepast materiaal 
geminimaliseerd is. Vanzelfsprekend heeft dit eveneens een positief 
klimatologisch effect.

DUURZAAM ONTWERP

De MLD unit wordt gemaakt middels een behuizing van geano-
diseerd aluminium dat fungeert als een koellichaam en als een 
structuur voor de LEDs. 

Het geanodiseerd aluminium kent een zeer goede warmtegeleiding 
en is zeer goed bestand tegen klimatologische invloeden. 

De LEDs zijn geplaatst in een behuizing gemaakt van slagvast 
PMMA met een hoge UV bestendigheid.De MLD unit is gecertifi-
ceerd conform beschermklasse II en is IP66.

MATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

Het modulaire concept van de MLD series maakt deze toepassing 
geschikt voor zowel voor kleinschalige - als grootschalige projecten. 

Door gebruik te maken van geanodiseerd aluminium AL-5754 in 
het productieproces kan de vormgeving aangepast worden aan de 
behoefte van ieder individueel project. 

De MLD unit kan op verschillende manieren in het bestaande ar-
matuur geplaatst worden en kan voorzien worden van verschillende 
optieken, zodat het beoogde lichtbeeld behaald wordt.

MLD36

MLD12 MLD24

MLD

Fotometrische 
optimalisatie
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+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van 
de LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

Geëxtrudeerd 
en geanodiseerd 
AL6063-T6AL

 MLD-12S 200 125 1,6 12  2700 - 4500 80%-90% 160-193 15 2091 138 >100.000

 MLD-12M 200 125 2,1 12  2700 - 4500 80%-90% 160-193 22 3073 137 >100.000

 MLD-12L 200 125 2,1 12  2700 - 4500 80%-90% 160-193 30 3951 134 >100.000

 MLD-24S 200 250 3,4 24  2700 - 4500 80%-90% 160-193 28 4183 149 >100.000

 MLD-24M 200 250 3,5 24  2700 - 4500 80%-90% 160-193 43 6145 144 >100.000

 MLD-24L 200 250 3,5 24  2700 - 4500 80%-90% 160-193 56 7903 140 >100.000

 MLD-36S 200 375 4,7 36  2700 - 4500 80%-90% 160-193 41 6274 152 >100.000

 MLD-36M 200 375 4,8 36  2700 - 4500 80%-90% 160-193 59 9218 155 >100.000

 MLD-36L 200 375 5,1 36  2700 - 4500 80%-90% 160-193 84 11854 141 >100.000

  Lengte Breedte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs     Kleurtemperatuur CRI Effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 
        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

De MLD unit is gebaseerd op het principe van directe thermische 
overdracht van de LED PCB naar het compacte aluminium chassis 
en de buitenlucht. De behuizing bestaat uit een heat pipe van gea-
nodiseerd aluminium AL6063-T6 welke een thermische conductivi-
teit behaalt van 200W/meter Kelvin in vergelijking tot 130W/meter 
Kelvin bij gebruik van spuitgietaluminium. De lage poreusheid van 
geanodiseerd aluminium in combinatie met een thermal pad tussen 
de PCB en het koellichaam reduceren de temperatuur van de LED 
significant.

Geavanceerde 
warmtehuishouding

#
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Het optische departement van SETGA kan 
aanvullende configuraties aanbieden welke 
aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen

RV-MLDT3-MLD

ME-MLD

T2-MLD

DWC-MLD

PARAMETERS 

PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN
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URBAN LIGHTING
1.4. LED-PROJECTORS
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URBAN INDIVIDUALITEIT

HL

Bijzondere objecten verdienen het om in het licht 
gezet te worden. Om dit op een manier te doen waar-
bij de aandacht wordt getrokken naar de bijzondere 
karakteristieken van het object is de HL ontwikkeld. 
Dit liniare aramtuur kan in iedere constructie inge-
bouwd worden.

_

(*) Tq  25ºC

Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech®

-IP68-
Stof- en waterdicht

APS Argon Pressurised 
System

®

139To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA

AL 5754
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

KLASSE II
BESCHERM
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ajustable

M8

600 / 1100 / 2200

530 / 1030 / 2030

DRIVER10
6 65

LED+LENS

Het ontwerp van de HL series wordt gekenmerkt door de combinatie 
van een aantal zeer duurzame materalen. 

In vergelijking met gietaluminium is geanodiseerde aluminium (AL 
5754) beter geschikt om gerecyled te worden. Het glas dat voor de 
HL gebruikt wordt is volledig recyclebaar en wordt geproduceerd in 
een Europese fabriek welke 100% op zonne energie werkt. 

Dit maakt de impact op het milieu van deze armaturen serie mini-
maal. SETGA heeft een ISO 14001 gecertificeerd systeem om toe te 
zien op de recycling van ieder element uit de HL serie.

DUURZAAM ONTWERP

De onderzijde van de HL projector wordt gemaakt van geanodiseerd 
aluminium AL5754 en functioneert als constructief element met 
een zeer hoge corrosiebestedigheid en als warmtegeleider, Het 
bovenste deel van de HL projector bestaat uit veiligheidsglas dat als 
decoratief element voorzien kan worden met een afbeelding; bij-
voorbeeld het beeldmerk van de gemeente. De onder- en bovenzijde 
van het armatuur komen bij elkaar in een structuur van geanodi-
seerd aluminium AL6063-T6. De herziene compositie van het optis-
che systeem levert een 55% reductie in ongewenste reflecties. Dit 
vormt een significante verbetering in vergelijking tot andere op de 
markt verkrijgbare systemen met een secondaire lenstechniek en 
een glazen afdekking. HTS technologie levert prestaties die vergeli-
jkbaar zijn met directe lenstechnieken, waarbij de totale effectiviteit 
van het armatuur (lm/W) met 8% toeneemt.

MATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

Sinds de eerste uitgifte van de HL series in 2009 heeft dit arma-
tuur een snelle ontwikkeling doorgemaakt in de electronische- en 
lichttechnische prestatie. De technologische uitgangspunten zijn 
ongewijzigd gebleven, namelijk de toepassing van het argon gas 
system APS® en de hieraan gekoppelde stof- en waterdichtheid 
van IP68, hetgeen zijn effectiviteit reeds heeft bewezen door het 
armatuur toe te passen in kritische situaties met veel vocht en / 
of stof. De HL series zijn gemaakt als grondinbouw applicatie voor 
het uitlichten van monumenten of het genereren van verlichting 
op bepaalde accenten, evenals dat het gebruikt kan worden voor 
het aanlichten van voetpaden, bruggen en wegen. De HL series 
kennen een prima lichtopbrengst met een hoge gelijkmatigheid in 
de lichtverdeling. In het armatuur kunnen verschillende lenstypen 
toegepast worden, zodat verschillende lichtbeelden gerealiseerd 
kunnen worden.

HL

Herinterpratie 
van het spel 
tussen licht en 
vorm.

63
30

,5
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 HL-5S 600 63 1.3 5 2700-4500 80%-90% 160-193 6 844 139 >100.000

 HL-5M 600 63 1.3 5 2700-4500 80%-90% 160-193 9 1167 133 >100.000

 HL-5L 600 63 1.3 5 2700-4500 80%-90% 160-193 13 1570 125 >100.000

 HL-10S 1100 63 2.5 10 2700-4500 80%-90% 160-193 12 1688 139 >100.000

 HL-10M 1100 63 2.5 10 2700-4500 80%-90% 160-193 18 2334 133 >100.000

 HL-10L 1100 63 2.5 10 2700-4500 80%-90% 160-193 25 3139 125 >100.000

  Lengte Breedte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs    Kleurtemperatuur CRI effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 
        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van 
de LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

Geavanceerde 
warmtehuishouding.

#

De HL is gebaseerd op het principe van directe thermische over-
dracht van de LED PCB naar het compacte aluminium chassis en 
de buitenlucht. De behuizing bestaat uit een heat pipe van geano-
diseerd aluminium AL5754-T5 welke een thermische conductiviteit 
behaalt van 160W/meter Kelvin in vergelijking tot 130W/meter 
Kelvin bij gebruik van spuitgietaluminium.
De lage poreusheid van geanodiseerd aluminium in combinatie met 
een thermal pad tussen de PCB en het koellichaam reduceren de 
temperatuur van de LED significant.

Geanodiseerd 
AL5754-T5 
Aluminium.AL

Met het Argon Pressurized System (APS®) zoals standaard aanwezig in 
de armaturen uit de HL-serie, zijn alle optische en electronische com-
ponenten van het LED systeem volledig ingekapseld in een drukkamer 
met argon gas. In combinatie met de IP68 classificatie zorgt dit voor een 
armatuur dat zelfs onder water zou kunnen functioneren. Door middel 
van het argon gas wordt een inerte atmosfeer gecreëerd in het armatuur-
huis. Dit betekent dat zich geen lucht in de behuizing bevindt en dus geen 
condensvorming kan ontstaan. Ook krijgt zoute zeelucht geen kans om 
binnen te dringen in het armatuur. Op deze wijze kan de electronica onder 
laboratoriumomstandigheden functioneren zonder dat ze blootgesteld 
wordt aan factoren die het verouderingsproces zouden kunnen versnellen. 
Een dergelijke bescherming is juist in ons Noordzeeklimaat van essen-
tieel belang met het oog op de levensduur van optische en electronische 
componenten. De beschermende eigenschappen van APS® op het gebied 
van levensduur, efficiëntie en kleurweergave zorgen voor een reductie 
in de Total Cost of Ownership (TCO) en behoud van veeleisende visuele 
standaarden:

Het buitensluiten van de risico’s van vocht en zeelucht 
in optische en electronische LED componenten.

#

IP68Argon 
Pressurised 
SystemAPS®

3

1

APS® technologie zorgt voor behoud van een constante druk in het 
armatuurhuis, onafhankelijk van de externe atmosferische druk en 
temperatuurschommelingen die zich in het armatuur voordoen. Hiermee 
wordt de gebruikelijke dilatatie en vervorming van de optische modu-
le voorkomen. Ook het binnendringen van stofdeeltjes en de daarmee 
gepaard gaande lichtterugval wordt verhinderd.

Voorkomen van kritische 
vervorming van de optische module.

2 Behouden van 
kleurweergave eigenschappen.

Indien het op de LEDs toegepaste fosfor substraat en de primaire 
optieken geïsoleerd zijn van vocht en zoute zeelucht, zoals met APS®, 
dan wordt eventuele toekomstige aantasting van de kleurweergave en de 
kleurtemperatuur voorkomen gedurende de levensduur.

Voorkomen van 
voortijdige lichtterugval.

Doordat de voortijdige veroudering van optische en electronische com-
ponenten door binnendringen van vocht en zeelucht wordt voorkomen, 
wordt de normaliter verwachte lichtterugval verhinderd. Daarmee is het 
niet langer nodig om gedurende de levensduur het vermogen te verhogen 
teneinde de fotometrische parameters zoals vastgelegd in de EN-13201 
te waarborgen.

APS®

Optische module
ondergebracht in een onder druk met argongas 
gevuld compartiment

PARAMETERS 
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Het optische departement van SETGA kan 
aanvullende configuraties aanbieden welke 
aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen
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PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN

De RPF (Relative Performance 
Function) driedimensionele 
functie bepaalt de effectivi-
teit van het armatuur onder 
diverse omstandigheden door 
de cross-analyse van de omge-
vingstemperatuur en de output 
current.

Tegelijkertijd maakt dit ins-
trument het mogelijk om een 
schatting van de levensduur 
te maken, afhankelijk van de 
toegepaste kleurtextuur van 
het functionele oppervlak.
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De opnieuw gedefinieerde compositie van het optische systeem 
levert een 55% reductie van ongewenste reflecties. Dit is een sig-
nificante reductie in vergelijking met andere op de markt verkrijg-
bare systemen die werken met een secundaire lens en een glazen 
afdekking. HTS technologie maakt het mogelijk om met directe 
lenssystemen vergelijkbare prestaties te behalen waarbij de totale 
effectiviteit (lm/W) van het armatuur met 8% verbetert.

Innovatie in het optische systeem 
verbetert de produktprestaties.

HTS High 
Transparency 
System®

Optische 
prestatie+8%
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SUBTIELE ACCENTEN

HR

Wanneer architectonische details uitgelicht dienen te 
worden, dan moet het armatuur ondergeschikt zijn 
aan totale context waar het in geplaatst wordt. De HR 
projector integreert geheel in de omgeving waar het 
armatuur geplaatst wordt en wordt op deze manier 
een onopvallend object dat het licht brengt naar de 
plek die het meeste aandacht verdient.

__

APS ® Argon Pressurised
System

Geavanceerde 
warmtehuishoudingSST High Transparency 

SystemHTS

(*) Tq 25ºC

Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech®

-IP68-
Stof- en waterdicht

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA

146To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

AL 5754-T5
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

KLASSE II
BESCHERM
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0-90º
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MÓDULO 
ÓPTICO

x2 M10

ONTWERPERS

De onderzijde van de HR projector wordt gemaakt van geanodiseerd 
aluminium AL5754 en functioneert als constructief element met 
een zeer hoge corrosiebestedigheid en als warmtegeleider, Het bo-
venste deel van de HL projector bestaat uit veiligheidsglas. Het glas 
wordt gekenmerkt door het optische system HTS® en dit verbetert 
de prestaties van het totale eindprodukt met +8%.
De herziene compositie van het optische systeem levert een 55% 
reductie in ongewenste reflecties. Dit vormt een significante verbe-
tering in vergelijking tot andere op de markt verkrijgbare systemen 
met een secondaire lenstechniek en een glazen afdekking. HTS 
technologie levert prestaties die vergelijkbaar zijn met directe lens-
technieken, waarbij de totale effectiviteit van het armatuur (lm/W) 
met 8% toeneemt.

MATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

De HR serie in ontworpen om de autheniticiteit van de buitenruim-
te tot haar recht te laten komen. Het armatuur kan geinstallleerd 
worden aan de wand of aan het plafond en kan vervolgens direct of 
indirect licht brengen, net naar gelang benodigd is voor de specifie-
ke situatie. Sinds de eerste uitgifte van de HR series in 2009 heeft 
dit armatuur een snelle ontwikkeling doorgemaakt in de electronis-
che- en lichttechnische prestatie. 

De technologische uitgangspunten zijn ongewijzigd gebleven, 
namelijk de toepassing van het argon gas system APS® en de 
hieraan gekoppelde stof- en waterdichtheid van IP68, hetgeen zijn 
effectiviteit reeds heeft bewezen door het armatuur toe te passen in 
kritische situaties met veel vocht en / of stof.

Ángel Velando
Architect en Urban Planner

Alfred Sa
Lighting Designer

(Pontevedra-Spain). (Barcelona-Spain).

HR

Eenvoud uit 
respect voor de 
omgeving
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 HR-24S 360 250 9 24  2700-4500 80%-90% 160-193 28 4099 146 >100.000

 HR-24M 360 250 9 24  2700-4500 80%-90% 160-193 43 6023 141 >100.000

 HR-24L 360 250 9 24  2700-4500 80%-90% 160-193 56 7745 137 >100.000

  Lengte Breedte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs    Kleurtemperatuur CRI effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 
        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van 
de LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

Met het Argon Pressurized System (APS®) zoals standaard aanwezig in 
de armaturen uit de HR-serie, zijn alle optische en electronische com-
ponenten van het LED systeem volledig ingekapseld in een drukkamer 
met argon gas. In combinatie met de IP68 classificatie zorgt dit voor een 
armatuur dat zelfs onder water zou kunnen functioneren. Door middel 
van het argon gas wordt een inerte atmosfeer gecreëerd in het armatuur-
huis. Dit betekent dat zich geen lucht in de behuizing bevindt en dus geen 
condensvorming kan ontstaan. Ook krijgt zoute zeelucht geen kans om 
binnen te dringen in het armatuur. Op deze wijze kan de electronica onder 
laboratoriumomstandigheden functioneren zonder dat ze blootgesteld 
wordt aan factoren die het verouderingsproces zouden kunnen versnellen. 
Een dergelijke bescherming is juist in ons Noordzeeklimaat van essen-
tieel belang met het oog op de levensduur van optische en electronische 
componenten. De beschermende eigenschappen van APS® op het gebied 
van levensduur, efficiëntie en kleurweergave zorgen voor een reductie 
in de Total Cost of Ownership (TCO) en behoud van veeleisende visuele 
standaarden:

Het buitensluiten van de risico’s van vocht en zeelucht 
in optische en electronische LED componenten.

#

IP68Argon 
Pressurised 
SystemAPS®

3

1

APS® technologie zorgt voor behoud van een constante druk in het 
armatuurhuis, onafhankelijk van de externe atmosferische druk en 
temperatuurschommelingen die zich in het armatuur voordoen. Hiermee 
wordt de gebruikelijke dilatatie en vervorming van de optische modu-
le voorkomen. Ook het binnendringen van stofdeeltjes en de daarmee 
gepaard gaande lichtterugval wordt verhinderd.

Voorkomen van kritische 
vervorming van de optische module.

2 Behouden van 
kleurweergave eigenschappen.

Indien het op de LEDs toegepaste fosfor substraat en de primaire 
optieken geïsoleerd zijn van vocht en zoute zeelucht, zoals met APS®, 
dan wordt eventuele toekomstige aantasting van de kleurweergave en de 
kleurtemperatuur voorkomen gedurende de levensduur.

Voorkomen van 
voortijdige lichtterugval.

Doordat de voortijdige veroudering van optische en electronische com-
ponenten door binnendringen van vocht en zeelucht wordt voorkomen, 
wordt de normaliter verwachte lichtterugval verhinderd. Daarmee is het 
niet langer nodig om gedurende de levensduur het vermogen te verhogen 
teneinde de fotometrische parameters zoals vastgelegd in de EN-13201 
te waarborgen.

Geavanceerde 
warmtehuishouding.

#

De HR is gebaseerd op het principe van directe thermische over-
dracht van de LED PCB naar het compacte aluminium chassis en 
de buitenlucht. De behuizing bestaat uit een heat pipe van geano-
diseerd aluminium AL5754-T5 welke een thermische conductiviteit 
behaalt van 160W/meter Kelvin in vergelijking tot 130W/meter 
Kelvin bij gebruik van spuitgietaluminium.
De lage poreusheid van geanodiseerd aluminium in combinatie met 
een thermal pad tussen de PCB en het koellichaam reduceren de 
temperatuur van de LED significant.

Geanodiseerd 
AL5754-T5 
Aluminium.AL

APS®

Optische module
ondergebracht in een onder druk met 
argongas gevuld compartiment

PARAMETERS 
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Het optische departement van SETGA kan 
aanvullende configuraties aanbieden welke 
aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammenC2-HRF2-HR

De RPF (Relative Performance 
Function) driedimensionele 
functie bepaalt de effectivi-
teit van het armatuur onder 
diverse omstandigheden door 
de cross-analyse van de omge-
vingstemperatuur en de output 
current.

Tegelijkertijd maakt dit ins-
trument het mogelijk om een 
schatting van de levensduur 
te maken, afhankelijk van de 
toegepaste kleurtextuur van 
het functionele oppervlak.
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Output Current (mA)Omgevingstemperatuur (ºC)- Tq (ºC)

RELATIVE PERFORMANCE FUNCTION (RPF) #

De opnieuw gedefinieerde compositie van het optische systeem 
levert een 55% reductie van ongewenste reflecties. Dit is een sig-
nificante reductie in vergelijking met andere op de markt verkrijg-
bare systemen die werken met een secundaire lens en een glazen 
afdekking. HTS technologie maakt het mogelijk om met directe 
lenssystemen vergelijkbare prestaties te behalen waarbij de totale 
effectiviteit (lm/W) van het armatuur met 8% verbetert.

Innovatie in het optische systeem 
verbetert de produktprestaties.

HTS High 
Transparency 
System®

Optische 
prestatie+8%

PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN
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roestvaststalen 
behuizingSST

(*) Tq 25ºC

Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech ®

-IP66-
Stof- en waterdicht

152To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

AL 6063-T6
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA

KLASSE II
BESCHERM

GEBALANCEERDE LICHTHEID

INFINITUM

Bijzonder stedelijke gebieden worden gevormd door 
de achitectuur en door het infrastructurele lijnenspel. 
Zo’n omgeving vraagt om zo min mogelijk hinderlijke 
objecten in het straatbeeld. Speciaal om dit te berei-
ken is de Infinity ontworpen. Met deze onopvallende 
projector kan licht vanuit iedere hoek naar de juiste 
plek gebracht worden en kan een enorme varieteit 
aan lichtbeelden gecreerd worden.

_
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De cylindische behuizing van de projector Infinity bestaat uit een 
roestvaststalen AISI304 of AISI316 structuur, gepolijst en geverft 
teneinde corrosieve omstandigheden zoals in kustgebieden te 
weerstaan. Een circulair frame van geanodiseerd en geëxtrudeerd 
aluminium 6063-T5 fungeert als een heatsink voor de LED-unit. 
Afhankelijk van de situatie waarin de Infinity toegepast wordt is het 
mogelijk om de afmeting (zowel lengte als breedte) van het arma-
tuur aan te passen en het armatuur kan gebruikt worden op een 
lichtpunthoogte tot 15 meter. De Infinity serie wordt gekenmerkt 
door een stof- en waterdichtheidsklasse van IP66.

MATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

Bij het ontwerpproces van de Infinity is voornamelijk gelet op het 
continueren van de cilindrische vorm van de mast, teneinde de mast 
en de projectoren zo goed mogelijk één geheel te laten vormen. 

Naast dit esthetische uitgangspunt wordt de Infinity gekenmerkt 
door de functionaliteit en het adatieve vermogen. Iedere projector 
van 360º gedraaid worden, zowel in horizontale als verticale richting 
en door de toepassing van het zeer veelzijdige LED-systeem dat 
zowel een hele brede als zeer smalle lichtbundel kan genereren is 
het uitlichten van ieder object mogelijk.

12
00

0

15
00

0

60
00

30
00

INFINITUM

Elementaire
continuïteit

VORMGEVERS

Jesús Fole
Architect en Product Designer
van de CHP (Pontevedra- Spanje). 
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+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van de 
LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

 INF-28S 204 648 16 28  2700-4500 80%-90% 160-193 33 4828 148 >100.000

 INF-28M 204 648 16 28  2700-4500 80%-90% 160-193 47 7093 152 >100.000

 INF-28L 204 648 16 28  2700-4500 80%-90% 160-193 66 9122 138 >100.000

  Diameter Lengte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs   Kleurtemperatuur CRI effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 

        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

Technologie ter 
voorkoming van vuilophoping

#

Volgens de US Energy Agency verhindert vervuiling op de bovenkant 
van een armatuur de afvoer van warmte aanzienlijk en de vervuiling 
vormt hierdoor een kritisch element in de verwachte prestatie en 
levensduur van het armatuur. 

Om vervuiling op een zo natuurlijk mogelijke manier te weren heeft 
SETGA het Infinitum  armatuur uitgevoerd met een geheel glad 
koellichaam dat zorgt dat vuil zich niet kan hechten en bij regen van 
het armatuur afspoelt. 

De Infinitum is gebaseerd op het principe van directe thermische 
overdracht van de LED PCB naar het compacte aluminium chassis 
en de buitenlucht. De behuizing bestaat uit een heat pipe van gea-
nodiseerd aluminium AL6063-T6 welke een thermische conductivi-
teit behaalt van 200W/meter Kelvin in vergelijking tot 130W/meter 
Kelvin bij gebruik van spuitgietaluminium.
De lage poreusheid van geanodiseerd aluminium in combinatie met 
een thermal pad tussen de PCB en het koellichaam reduceren de 
temperatuur van de LED significant.

Geavanceerde 
warmtehuishouding.

#

CLEAN Tech®

Geanodiseerd 
AL6063-T6 
AluminiumAL

Het optische departement van SETGA kan 
aanvullende configuraties aanbieden welke 
aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen

ZA-INFZ3-INF

ZE-INF

Z2-INF

ZC-INF

PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN

PARAMETERS 
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EVOLUTIONAIRE MODERNITEIT

DIVERSITY

Functionaliteit, gevormd door avant-garde ten dienste 
van stedelijke comfort. Dit is de opkomst van Diver-
sity, het ontwaken van een LED generatie waarbij 
visuele subtiliteit de integratie in een variëteit van 
buitenverlichtingstoepassingen drijft.

_

(*) Tq 25ºC

CLASE II
Aislamiento eléctrico

Tecnología para evitar la acumula-
ción externa de suciedad

CLEANTech®

IP66
Estanqueidad

IK08 - IK10
PMMA de alto impacto

159H
as

ta

Lm /w (*) 
+100.000
Horas de vida útil (*)

AL EN-AC-44100
Inyectado

Gestión térmica compacta

LAFS Lateral Air Flow
System

®
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Francisco Paz

Engineer - Thermodynamica
(SETGA).

De behuizing is vervaardigd uit gietaluminium EN AC-44100. Dit ma-
teriaal is vrij van koperlegering waarmee de corrosiebestendigheid 
aanzienlijk beter is dan andere op de markt verkrijgbare oplos-
singen. In extreem corrosieve omgevingen verhoogt de optionele 
anodisering de levenscyclus. 

De configuratie van de mechanische structuur creëert een warm-
tebrug tussen het koellichaam van de LED module en de voeding 
waarmee kritische warmtetransmissie, hetgeen vaak een probleem 
is bij standaardarmaturen op de markt, voorkomen wordt.

VORMGEVERSMATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

Diversity illustreert modulariteit en veelzijdigheid die van pas ko-
men in oprechte ruimtes. De circulaire geometrie en het compacte 
design roepen tijdloze waardes op. De fusie tussen rechte lijnen en 
cirkels die discreet gekoppeld zijn geven een moderne uitstraling 
aan het geheel. In deze esthetische oefening zorgt de vormgeving 
tevens voor effectiviteit en efficiëntie waarbij het zelf-koelend 
vermogen en de warmteafgifte geoptimaliseerd zijn evenals de 
mogelijkheden tot customisen. De lenzen zijn gepositioneerd in de 
vorm van een Grieks kruis hetgeen een veelheid aan mogelijkheden 
op het gebied van fotometrie en het verlichten van complexe taken 
geeft.
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DIVERSITY

Tijdloze 
opkomst

Jesús Saavedra

Chief Innovation Officer
(SETGA).
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+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van de 
LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

 DV-24S 550 9 24  2700 - 4500 80%-90% 160-193 28 4183 149 >100.000

 DV-24M 550 9 24  2700 - 4500 80%-90% 160-193 43 6145 144 >100.000

 DV-24L 550 9 24  2700 - 4500 80%-90% 160-193 56 7903 140 >100.000

 DV-48S 550 9.5 48  2700 - 4500 80%-90% 160-193 68 10456 154 >100.000

 DV-48M 550 9.5 48  2700 - 4500 80%-90% 160-193 97 15364 159 >100.000

 DV-48L 550 10 48  2700 - 4500 80%-90% 160-193 137 19757 144 >100.000

  Diameter Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (kg) Aantal LEDs    Kleurtemperatuur   CRI effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 

       (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

Technologie ter 
voorkoming van vuilophoping.

#

Volgens de US Energy Agency zorgen ribbels en oneffenheden op 
het oppervlak van een armatuur ervoor dat warmteafgifte in de 
vorm van convectie gehinderd wordt, waardoor dit een kritisch 
aspect in de prestaties en levensduur wordt.

Om dit probleem te voorkomen en om het zelf-reinigende vermogen 
te verbeteren heeft SETGA de Diversity uitgerust met een com-
pleet uniform oppervlak aan de bovenzijde waarmee vuilophoping 
tegengegaan wordt en daarmee ook obstructie en inefficiëntie van 
het warmteafgiftesysteem.

Het LAFS® zijdelings koelsysteem genereert een interne convectie 
die de temperatuur verlaagt van kritische punten binnen de behui-
zing, met name waar direct contact met de PCB bestaat. Tot slot 
zorgt de geringe porositeit van het geanodiseerd aluminium en het 
gebruik van een Graphite Thermal Pad tussen PCB en koellichaam 
voor een thermisch optimalisatie van beide elementen waarbij air 
gaps voorkomen worden en de warmteafgifte in een vroeg stadium 
verbeterd wordt.

Warmteafvoersysteem

#

CLEAN Tech®

Graphite 
thermal padGP

Het optische departement van SETGA kan aanvullende configuraties aanbieden welke aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen

LAFS Lateral Air Flow
System

®

O-DV

ME-DV

WWW-DV

T3-DV

W-DV

DWC-DV

PARAMETERS 
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PRECISIE 
VOORBIJ PRESTATIES

TNL

Optische efficiëntie, precisie en innovatie vormen 
reacties op complexe verlichtingsvraagstukken. In het 
bijzonder in de publieke infrastructuur waar onvol-
doende licht en verblinding een veiligheidsrisico voor 
de gebruikers vormen.

_

-IP68-
Stof- en waterdicht

(*) Tq 25ºC

KLASSE II Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech®

APS Argon Pressurised 
System

®

152To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA

AL 6063-T6
Anodized 

Geavanceerde warmtehuishouding

MODULAIR
Ontwerp

LLD Low Luminous 
Density

®

Anti-glare-technologie

BESCHERM
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De ontwerpstrategie achter de TNL-serie wordt gekenmerkt 
door de combinatie van duurzame materialen. In vergelijking met 
gietaluminium heeft hoogzuiver aluminium AL6063-T6 een betere 
recyclebaarheid hetgeen toekomstige toepassing van het materiaal 
in andere industrieën vergemakkelijkt.

De 100% natuurlijke oorsprong van het glas maakt dat dit materiaal 
volledig recyclebaar is en minimaliseert de impact op het milieu bij 
transformatie.

De eerste Europese op zonne-energie werkende glasfabriek heeft 
de carbon-footprint van dit product substantieel verminderd.

DUURZAAM DESIGN

De bovenzijde van de TNL bestaat uit een geanodiseerd aluminium 
AL6063-T6 chassis dat als een direct mechanisme voor de koeling 
fungeert als ook een structureel element met hoge corrosiebesten-
digheid vormt. 

De onderzijde wordt gekenmerkt door de toepassing van veilgheids-
glas dat optioneel van een geopaliseerde afwerking kan worden 
voorzien. 

De modulaire opbouw van het systeem maakt continue seriële con-
figuaties met onafhankelijke armaturen per 1,47 meter mogelijk. 
Tot slot zijn de opto-elektronische modules ondergebracht in een 
met argongas onder druk gevulde kamer, gebaseerd op het Argon 
Pressurised System APS® technologie.

MATERIALEN AND STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

TNL verbeeldt de evolutie van een elementaire design lijn die 
gekarakteriseerd wordt door rankheid, visuele helderheid en 
dynamiek. Oorspronkelijk ontworpen als technische verlichting voor 
toepassing in tunnels is dit armatuur inmiddels doorontwikkeld 
voor brede toepassing in stedelijke infrastructuren op basis van 
het multi-configurabele LED-systeem. Bovendien wordt maximaal 
visueel comfort gewaarborgd door de combinatie van drie specifie-
ke technologieën: LLD® - Low Luminous Density, MRLS® - Micro 
Light Refractive Surface gebaseerd op een opaliseringstechniek 
en een zeefdruktechniek op basis van de gepatenteerde Leaving 
Guard® - anti-verblindingstechniek. Deze gecombineerde toe-
passing elimineert iedere gevoel van hinderlijke verblinding met 
als gevolg een toegenomen welbevinden en veiligheid onder alle 
kijkhoeken, zonder concessie te doen in energiebesparing.

146

1470

40

80

TNL

Een 
nieuwe horizon 
gebaseerd op 
visueel comfort
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PARAMETERS

+ (*) Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van 
de LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

 TNL-24S 1470 183 9,4 24  2700-4500 80%-90% 160-193 28 4099 146 >100.000

 TNL-24M 1470 183 9,4 24  2700-4500 80%-90% 160-193 43 6023 141 >100.000

 TNL-24L 1470 183 9,4 24  2700-4500 80%-90% 160-193 56 7745 137 >100.000

 TNL-36S 1470 183 9,5 36  2700-4500 80%-90% 160-193 41 6148 149 >100.000

 TNL-36M 1470 183 9,5 36  2700-4500 80%-90% 160-193 59 9034 152 >100.000

 TNL-36L 1470 183 9,5 36  2700-4500 80%-90% 160-193 84 11617 138 >100.000

  Lengte Breedte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
   Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs    Kleurtemperatuur CRI effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 
        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

Met het Argon Pressurized System (APS®) zoals standaard aanwezig 
in de armaturen uit de TNL-serie, zijn alle optische en electronische com-
ponenten van het LED systeem volledig ingekapseld in een drukkamer 
met argon gas. In combinatie met de IP68 classificatie zorgt dit voor een 
armatuur dat zelfs onder water zou kunnen functioneren. Door middel 
van het argon gas wordt een inerte atmosfeer gecreëerd in het armatuur-
huis. Dit betekent dat zich geen lucht in de behuizing bevindt en dus geen 
condensvorming kan ontstaan. Ook krijgt zoute zeelucht geen kans om 
binnen te dringen in het armatuur. Op deze wijze kan de electronica onder 
laboratoriumomstandigheden functioneren zonder dat ze blootgesteld 
wordt aan factoren die het verouderingsproces zouden kunnen versnellen. 
Een dergelijke bescherming is juist in ons Noordzeeklimaat van essen-
tieel belang met het oog op de levensduur van optische en electronische 
componenten. De beschermende eigenschappen van APS® op het gebied 
van levensduur, efficiëntie en kleurweergave zorgen voor een reductie 
in de Total Cost of Ownership (TCO) en behoud van veeleisende visuele 
standaarden:

Het buitensluiten van de risico’s van vocht en zeelucht 
in optische en electronische LED componenten.

#

IP68Argon 
Pressurised 
SystemAPS®

3

1

APS® technologie zorgt voor behoud van een constante druk in het 
armatuurhuis, onafhankelijk van de externe atmosferische druk en 
temperatuurschommelingen die zich in het armatuur voordoen. Hiermee 
wordt de gebruikelijke dilatatie en vervorming van de optische modu-
le voorkomen. Ook het binnendringen van stofdeeltjes en de daarmee 
gepaard gaande lichtterugval wordt verhinderd.

Voorkomen van kritische 
vervorming van de optische module.

2 Behouden van 
kleurweergave eigenschappen.

Indien het op de LEDs toegepaste fosfor substraat en de primaire 
optieken geïsoleerd zijn van vocht en zoute zeelucht, zoals met APS®, 
dan wordt eventuele toekomstige aantasting van de kleurweergave en de 
kleurtemperatuur voorkomen gedurende de levensduur.

Voorkomen van 
voortijdige lichtterugval.

Doordat de voortijdige veroudering van optische en electronische com-
ponenten door binnendringen van vocht en zeelucht wordt voorkomen, 
wordt de normaliter verwachte lichtterugval verhinderd. Daarmee is het 
niet langer nodig om gedurende de levensduur het vermogen te verhogen 
teneinde de fotometrische parameters zoals vastgelegd in de EN-13201 
te waarborgen.

APS®

Optische module
ondergebracht in een 
onder druk met argongas 
gevuld compartiment

#

De TNL is gebaseerd op het principe van directe thermische 
overdracht van de LED PCB naar het compacte aluminium chassis 
en de buitenlucht. De behuizing bestaat uit een heat pipe van gea-
nodiseerd aluminium AL6063 welke een thermische conductiviteit 
behaalt van 200 W/meter Kelvin in vergelijking tot 130 W/meter 
Kelvin bij gebruik van spuitgietaluminium. De lage poreusheid 
van geanodiseerd aluminium in combinatie met een thermal pad 
tussen de PCB en het koellichaam reduceren de temperatuur van 
de LED significant.

Geavanceerde 
warmtehuishouding.

Geanodiseerd 
AL5754
AluminiumAL
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Het optische departement van SETGA kan 
aanvullende configuraties aanbieden welke 
aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen
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L3-TNL CY-TNL

CX-TNL

L2-TNL

LT-TNL

L1-TNL

LC-TNL

#

De LLD technologie verbetert de actuele glare index (GR) zon-
der gebruik te hoeven maken van optische oplossingen die door 
reflecties of refracties gekenmerkt worden en waarmee significante 
verliezen (lm/W) gepaard gaan. Bij de TNL worden low-power LEDs 
met een vermogen lager dan 1W in de optische module toegepast 
waarmee het lichtgevende oppervlak vergroot wordt en daarmee de 
lichtintensiteit onder alle inkijkhoeken verkleind wordt.

Het reduceren van de lichtintensiteit 
onder de kritische hoek teneinde nieuwe visuele 
comfortstandaarden te introduceren.

LLD Low 
Luminous 
Density ®

De RPF (Relative Performance 
Function) driedimensionele 
functie bepaalt de effectivi-
teit van het armatuur onder 
diverse omstandigheden door 
de cross-analyse van de omge-
vingstemperatuur en de output 
current.

Tegelijkertijd maakt dit ins-
trument het mogelijk om een 
schatting van de levensduur 
te maken, afhankelijk van de 
toegepaste kleurtextuur van 
het functionele oppervlak.
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RELATIVE PERFORMANCE FUNCTION (RPF)
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TECHNOLOGISCHE DEGELIJKHEID

ESSENZE - P

De vormgevingsidentiteit die de basis vormt van de 
Essenze-serie heeft een nieuwe rationalistische vor-
mentaal teweeggebracht waarbij vorm functie volgt. 
De eerlijkheid van geavanceerde materialen en het 
contrast van ieder detail blijven zo behouden met als 
doel de grenzen van de prestaties te verruimen van 
betrouwbaarheid en technologische degelijkheid.

_

-IP67-
Stof- en waterdicht

(*) Tq 25ºC

Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech ®

IK10 - IK08
Slagvast PMMA lens direct

160To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

AL 6063-T6
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

LAFS Lateral Air Flow
System

®

KLASSE II
BESCHERM
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REGULACIÓN

524

40 62
,3

50 50

170 /250

230-670

ESSENZE - P

Complexiteit 
is de sleutel tot 
innovatiepotentieel 

Het design van de Essenze-P is gebaseerd op een combinatie van 
hoogwaardige en duurzame materialen. Toepassing van hoogzuiver 
aluminium AL6063-T6 maakt in vergelijking met andere materiaal-
soorten het toekomstige recyclen door andersoortige industrieën 
gemakkelijker. Bovendien is de warmtegeleiding van dit materiaal 
dusdanig goed dat er minder materiaal nodig is dan bij andere 
aluminiumsoorten zodat de thermische eigenschappen beter zijn bij 
minder materiaalgebruik. Conform de laatste eisen van ISO 14001 
heeft SETGA een lange-termijn recycle systemathiek opgezet voor 
ieder in de Essenze toegepast component (pp.22).

DUURZAAM ONTWERP

De compacte geëxtrudeerd en geanodiseerd AL6063-T6 
aluminium behuizing is goed bestand tegen aantasting door 
agressieve atmosferen. Het standaard opzet-opschuifstuk kent 
een hoge structurele stabiliteit. Een robuust verstelmechanisme 
dat zich dicht in de buurt van het zwaartepunt bevindt waarborgt 
de ingestelde tilthoek. De spuitgietaluminium zijkanten van het 
armatuur zijn door middel van roestvaststalen bouten verliesvrij 
verbonden met de behuizing. Via de zijkant zijn componenten zoals 
de driver  bereikbaar door middel van een glijrail.

MATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

De slimme integratie van diverse esthetische en industriële 
trends heeft geleid tot een nieuwe relatie tussen verlichting en de 
openbare ruimte. 

SETGA heeft hedendaagse ontwikkelingen in de automobielindus-
trie gecombineerd met de Europese traditie van eerlijke vormgeving 
om daarmee te komen tot een compact vormgegeven armatuur 
waarvan de functie van de verschillende onderdelen in een 
oogopslag duidelijk is.



ESSENZE - P

ESSENZE - P  |  251

1 Geëxtrudeerd en geanodiseerd 
aluminium AL6063-T6 behuizing.

Met het oog op het optimaliseren van koeling, effectiviteit (lm/W) en 
levensduur heeft SETGA een uniek systeem ontwikkeld op basis van een 
structuur van interne heat pipes en een zijdelings koelsysteem 

Geavanceerde 
warmtehuishouding.

#

De materiaalkeuze voor de Essenze serie zorgt voor een substantiële 
versnelling van de warmteafgifte met een geleiding van meer dan 200W/
meter Kelvin. 

Dit betekent een verbetering van de warmteafgifte van 50 tot 53% in 
vergelijking met standaard gietaluminium behuizingen die een geleiding 
kennen van minder dan 130-140W/meter Kelvin.

(LAFS®) binnen een enkele geëxtrudeerde en geanodiseerde alumi-
nium AL6063-T6 behuizing. De Essenze is uitgerust met een continue 
zelf-koelende architectuur die de kritische junction temperature (Tj) met 
5ºC (350mA) tot 15ºC (700mA) reduceert in vergelijking met standaard 
behuizingen uit gietaluminium.

Lateral 
Air Flow 
SystemLAFS

PARAMETERS

 EZP-12S 524 230 5.3 12  2700-4500 80%-90% 160-193 15 2091 138 >100.000

 EZP-12M 524 230 5.3 12  2700-4500 80%-90% 160-193 22 3073 137 >100.000

 EZP-12L 524 230 5.3 12  2700-4500 80%-90% 160-193 30 3951 134 >100.000

 EZP-24S 524 230 5.4 24  2700-4500 80%-90% 160-193 28 4183 149 >100.000

 EZP-24M 524 230 5.4 24  2700-4500 80%-90% 160-193 43 6145 144 >100.000

 EZP-24L 524 230 5.4 24  2700-4500 80%-90% 160-193 56 7903 140 >100.000

 EZP-36S 524 280 6.5 36  2700-4500 80%-90% 160-193 41 6274 152 >100.000

 EZP-36M 524 280 6.5 36  2700-4500 80%-90% 160-193 59 9218 155 >100.000

 EZP-36L 524 280 6.5 36  2700-4500 80%-90% 160-193 84 11854 141 >100.000

 EZP-48S 524 360 7.4 48  2700-4500 80%-90% 160-193 55 8365 153 >100.000

 EZP-48M 524 360 7.4 48  2700-4500 80%-90% 160-193 79 12291 156 >100.000

 EZP-48L 524 360 7.4 48  2700-4500 80%-90% 160-193 110 15806 144 >100.000

 EZP-60S 524 420 8.5 60  2700-4500 80%-90% 160-193 68 10456 154 >100.000

 EZP-60M 524 420 8.5 60  2700-4500 80%-90% 160-193 97 15364 159 >100.000

 EZP-60L 524 420 8.5 60  2700-4500 80%-90% 160-193 137 19757 144 >100.000

 EZP-72S 524 520 9.6 72  2700-4500 80%-90% 160-193 81 12548 155 >100.000

 EZP-72M 524 520 9.6 72  2700-4500 80%-90% 160-193 116 18436 159 >100.000

 EZP-72L 524 520 9.6 72  2700-4500 80%-90% 160-193 165 23708 144 >100.000

 EZP-84S 524 600 11.3 84  2700-4500 80%-90% 160-193 93 14638 157 >100.000

 EZP-84M 524 600 11.3 84  2700-4500 80%-90% 160-193 135 21509 159 >100.000

 EZP-84L 524 600 11.3 84  2700-4500 80%-90% 160-193 190 27596 145 >100.000

 EZP-96S 524 670 12.5 96  2700-4500 80%-90% 160-193 106 16730 157 >100.000

 EZP-96M 524 670 12.5 96  2700-4500 80%-90% 160-193 154 24582 160 >100.000

 EZP-96L 524 670 12.5 96  2700-4500 80%-90% 160-193 223 31611 142 >100.000

  Lengte Breedte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs    Kleurtemperatuur CRI Effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 
        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

4

3

2

Het LAFS® (Lateral Air Flow System) laterale koelingssyteem 
genereert een continue luchtstroom door dat deel van de behuizing 
dat in direct contact staat met de PCB.

De Essenze is voorzien van een dubbel uitgevoerd IP67 afdich-
tingssysteem dat garant staat voor een doeltreffende scheiding 
tussen het koelcompartiment en de kamers waarin zich de electro-
nische componenten bevinden.

Tot slot zorgen hoogwaardige filters ervoor dat er geen vuil en 
insecten kunnen binnendringen in het koelcompartiment, terwijl de 
luchtstroom niet gehinderd wordt.

Laterale 
koeling (LAFS®).

Integratie van een 
veelvoud aan continue heat pipes.

Het integreren van een veelvoud aan continue heat pipes in de 
compacte aluminium behuizing creëert een direct connectie 
tussen de warmtebron en de bovenzijde van de behuizing waarbij 
de warmteafgifte gemaximaliseerd is. Door de aan de onderzijde 
aangebrachte ribben wordt de koelcapaciteit nogmaals vergroot.

De geringe porositeit van geanodiseerd aluminium en het 
toepassen van een thermal pad dragen bij aan de optimalisering 
van de warmteoverdracht tussen beide elementen met een 
verbeterde warmteafgifte als resultaat.

Graphite thermal pad aangebracht tussen 
de PCB en de geanodiseerd aluminium behuizing.

LAFS®
Entry

Geëxtrudeerd 
en geanodiseerd 
AL6063-T6AL

+ Maximale output bij 25ºC gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraanstaande 
LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling van 
de LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

Geëxtrudeerd 
en geanodiseerd 
aluminium
behuizing

AL - 6063-T6
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Het optische departement van SETGA kan 
aanvullende configuraties aanbieden welke 
aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen

WWW-EZPW-EZP

RV-EZP

DWC-EZP

T3-EZP

#

Volgens de US Energy Agency verhindert vervuiling op de bovenkant 
van een armatuur de afvoer van warmte aanzienlijk en de vervuiling 
vormt hierdoor een kritisch element in de verwachte prestatie en 
levensduur van het armatuur. Om vervuiling op een zo natuurlijk 
mogelijke manier te weren heeft SETGA Essenze-P armatuur uit-
gevoerd met een geheel glad en gebogen koellichaam dat zorgt dat 
vuil zich niet kan hechten en bij regen van het armatuur afspoelt. 

Tot slot is bij de constructie tussen de overgang van het koe-
llichaam naar de lenskap gezorgd dat regendruppels van het 
armatuur afvallen en niet de lenskap bereiken. Hierdoor blijft de 
lichtopbrengst van het armatuur in stand. 

Technologie ter preventie 
van ophoping van vuil van buitenaf.

PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN

RELATIVE PERFORMANCE FUNCTION (RPF)

CLEAN Tech®
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Output Current (mA)Omgevingstemperatuur (ºC) 

+

De RPF (Relative Performance 
Function) driedimensionele 
functie bepaalt de effectivi-
teit van het armatuur onder 
diverse omstandigheden door 
de cross-analyse van de omge-
vingstemperatuur en de output 
current.

Tegelijkertijd maakt dit ins-
trument het mogelijk om een 
schatting van de levensduur 
te maken, afhankelijk van de 
toegepaste kleurtextuur van 
het functionele oppervlak.
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URBAN LIGHTING
1.5. LED-BOLDERS
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NIEUWE PADEN ONTDEKKEN

ADM

Ontwerp en effectiviteit komen samen in een elegant 
en functioneel element dat gemaakt is voor het aan-
lichten van routes. De zuiverheid van gepolijst staal is 
gecombineerd met een lichtelement dat gecreert is 
door een LED lichtbron te plaatsen achter een geopa-
liseerde plaat van PMMA.

_

-IP67-
Stof- en waterdicht

(*) Tq 25ºC

IK10 - IK08
Slagvast PMMA lens direct

111To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

AL 5754
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

KLASSE II
BESCHERM

Roestvaststalen 
behuizingSST
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Het ADM bolder is gemaakt van materiaal dat zich zeer goed leent 
om te recyclen, namelijk staal. SETGA heeft een conform ISO 14001 
gecertificeerd proces dat tot doel heeft om zo duurzaam mogelijk te 
werken en dat toeziet op het hergebruik van alle elementen in het 
armatuur. 

DUURZAAM ONTWERP

De ADM bolder is gemaakt van gepolijst AISI316 roestvaststaal en 
een dubbele geopaliseerde  PMMA plaat met een hoge UV bescher-
mingsfactor. In de bolder is een high power LED module geplaatst 
met een IP67 classificering. De toegepaste materialen doorstaan 
(weers)invloeden van buitenaf uitstekend. Om het plaatsen en insta-
lleren van de ADM zo eenvoudig mogelijk te maken kan een gebruik 
gemaakt worden van een speciaal verankerings systeem.

MATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

De ADM serie is bedoeld om de entrée tot de stedelijke omgeving te 
versterken, door de toegangswegen vanuit het landelijk gebied te 
voorzien met deze lichtobjecten ontstaat een geleidelijke, natuurli-
jke en logische overgang donker naar licht. 

ADM

De grenzen 
verleggen

120
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NATUUR EN DE 
STEDELIJKE OMGEVING

PDS

De Kelten geloofden dat er een wijze geest in iedere 
boom huisde en dat de gezichten van deze geesten 
zich lieten zien in de wortels van de boom. Ook heden 
ten dagen blijft de natuur een bijzondere kracht die 
ons dagelijks verrast en energie geeft.

_

(*) Tq  25ºC

-IP68-
Stof- en waterdicht

APS Argon Pressurised 
System

®

139To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA

AL 5754
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

KLASSE II
BESCHERM Cortenstaal

behuizingCST
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Mauro LombaJorge Lameiro

Chief Design Officer (SETGA)

Maria Pierres

Architect (Pontevedra-Spain) 
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ONTWERPERS

De PDS bolder bestaat uit een stalen structuur met een vierkante 
doorsnede van 120mm. In dit frame is het HL armatuur geplaatst, 
voorzien van het argon pressurised system (APS®), met zowel de 
optie voor direct als indirect licht. Voor de buitenzijde wordt corten 
staal gebruikt. 

Op het corten staal wordt een coating aangebracht die zorgt dat het 
cortenstaal niet afgeeft en vlekken gaat maken op de grond. 

STRUCTUUR EN MATERIALENOORSPRONG EN EVOLUTIE

Mauro Lomba, Maria Pierres en Jorge Lameiro, de ontwerpers van 
de bolderserie PDS, hebben zich laten inspireren door de bomen 
om ons heen. Het idee was om een bos van licht te ontwikkelen als 
antwoord om een aantal stedelijke -  en landschappelijke uitdagin-
gen. De eerste PDS bolders zijn geplaatst in de Pousadas of Salnés 
in opdracht van architect Mauro Lomba uit Pontevedra.De resulta-
ten zijn internationaal gepubliceerd in toonaangevende archiectura-
le bladen zoals Stone ideas.

Architect (Pontevedra-Spain)

PDS

Een bos van 
licht
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(*) Tq 25ºC

MODULAIR
Ontwerp

- IP66-
Stof- en waterdicht

IK08-IK10
Slagvast PMMA lens direct

111To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

AL 6063-T6
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

Roestvaststalen 
behuizingSST

INTIEME ACCENTEN

DFT

De DFT serie is ontwikkelt naar aanleiding van een 
vraag van de Gemeente Vlaardingen. Het armatuur 
leent zich uitstekend om aangename verblijfsruimten 
te maken en om voetgangersgebieden te markeren.

_

KLASSE II
BESCHERM
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De DTF is grotendeels gemaakt van materiaal dat zich uitstekend 
leent om hergebruikt te worden, namelijk staal. 

Conform de laatste eisen van ISO 14001 heeft SETGA een lange-ter-
mijn recycle systemathiek opgezet voor ieder in de VDG toegepast 
component.

DUURZAAM DESIGN

De behuizing van de DFT bolder is gemaakt van roestvaststaal 
AISI316L of AISI304, gecoat in iedere op te geven ral kleur of 
gepolijst in combinatie met een cylindrische kap van geopaliseerd 
PMMA met een hoge UV beschermingsfactor. In de kap is een 
symmetrische lichtbron geplaatst met 45 low power LEDs met 
stof- en waterdichtheidsklasse IP66. Door de modulaire opbouw van 
deze bolder is het mogelijk om de maatvoering evenals de lichtbron 
aaan te passen teneinde een lichtbeeld te creeren dat uitstekend in 
de ruimte past.

MATERIALEN EN STRUCTUREOORSPRONG EN EVOLUTIE

Wanneer zich in de openbare ruimte geen duidelijk markering 
tussen gebieden voor doet, kan deze afzetting alsnog gerealiseerd 
worden door cylindrisch gevormde lichtobjecten te plaatsen. De 
vormgeving zorgt dat de eenheid in tact blijft, maar dat gelijktijdig 
de verschillende functionaliteiten helder naar voren komen. In 2010 
zijn de eerste DFT bolders geplaatst in Vlaardingen om de afschei-
ding tussen het winkelgebied en de rijbaan te markeren en sinds-
dien is het product veelvuldig toegepast om stedelijke gebieden 
meer identiteit te verlenen en gebruiksfuncties te verduidelijken.

DFT

Creeren van 
ruimte
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INTEGRATIE EN TRADITIE

HR

HR bolder combineert de robuustheid van het mate-
riaal met de lichte, bijna zwevende oplichtende ring. 
Dit maakt het een tijdloze en klassieke combinatie die 
in veel openbare ruimte niet zal misstaan.

_

(*) Tq 25ºC

MODULAIR
Ontwerp

- IP67-
Stof- en waterdicht

IK08-IK10
Slagvast PMMA lens direct

111To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

AL Aluminium
EN-AC-44100

Geavanceerde warmtehuishouding

Roestvaststalen 
behuizingSST

KLASSE II
BESCHERM
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ONTWERPERS
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De HR bolder is gemaakt van een cylindrische structuur van 
roestvaststaal (AISI316 of AISI304, indien gecoat), waarbij de 
standaard hoogte kan variëren tussen 250mm en 1200mm. In 
het bovenste deel van de bolder bevindt zich de LED unit met een 
stof- en waterdichtheidsclassificering van IP67. Rondom de LED 
unit bevindt zich een cylindrisch gevormd PMMA het een hoge UV 
beschermingsklasse en een koellichaam gemaakt van geanodi-
seerd aluminium L-2520 (EN44110) dat in directe verbinding met de 
LED unit staat. Er kan gekozen worden voor direct- en voor indirecte 
verlichting middels de HR bolder.

MATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

De HR series zijn aan het einde van de 20ste eeuw ontwikkelt en 
hebben reeds in vele gemeenten bijgedragen aan het herstel van de 
authenticiteit van de openbare ruimte. 

De bolders ondersteunen op een onopvallende manier het ideale 
gebruik van de stad en / of het dorp. Sinds 2015 is de HR bolder 
uitgerust met een laatste stand van techniek op het gebied van LED. 
Het presigieuze Spaanse lichttijdschrift Illuminet heeft een project 
waar de HR bolder deel van uit maakt uitgeroepen tot het beste 
lichtconcept van Spanje.

HR

Elementaire 
soberheid

Ángel Velando

Architect and Urban Planner

Alfred Sa

Lighting Designer
(Pontevedra-Spanje). (Barcelona-Spanje). 
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DYNAMISCHE DIVERSITEIT

K-TRO

Het verbeteren van de diversiteit van steden vraagt 
om toepassing van elementen die in staat zijn nuan-
ces en contrasten te genereren in lijn met de gewens-
te atmosfeer. K-TRO herdefinieert nachtelijke scenes 
met nadruk op de identiteit van iedere locatie.

_

(*) Tq  25ºC

-IP68-
Stof- en waterdicht

APS Argon Pressurised 
System

®

111To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA

AL 5754
Anodized

Geavanceerde warmtehuishoudingKLASSE II
BESCHERM

Roestvaststalen 
behuizingSST
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De ontwerpstrategie achter K-TRO behelst een combinatie van 
in hoge mate duurzame materialen. In vergelijking met spuitgie-
taluminium heeft aluminium Al5754 met een hoge puurheid een 
betere toekomstige herbruikbaarheid in andere industriëen. De 
100% natuurlijke herkomst van glas maakt dit materiaal volledig 
recyclebaar en minimaliseert de milieu-impact. Met behulp van de 
eerste Europese volledig op zonne-energie draaiende glasfabriek is 
de carbon footprint van dit product substantieel verlaagd.

DUURZAAM ONTWERP

De LED tegel K-TRO is vervaardigd uit een geanodiseerd aluminium 
Al5754 chassis en een hardglazen afdekking met een anti-slip 
classificatie van klasse 2-3. De standaardafmetingen zijn 
530x530mm of 1030x1030mm, voorzien van respectievelijk 5 of 10 
LEDs. De opto-electronische module met diverse kleuren LEDs is 
gevuld met argongas en heeft waterdichtheidsklasse IP68.

MATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

Een spel van kleuren kan homogene omgevingen van energie 
voorzien, waarbij de wijze waarop het publiek de openbare ruimte 
ervaart verrijkt wordt. 

Het doel van de K-TRO serie is kleurenaccenten te geven die aflei-
den van onaantrekkelijke gebouwen of elementen in de omgeving.

K-TRO

Ervaar de 
kracht van 
kleur
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EVOLUTIONAIRE LICHTHEID

OCEANIC

De lichtheid van elementaire vormen gemaakt van 
roestvaststaal helpt de identiteit van openbare 
ruimtes te verstevigen, de zintuigen te stimuleren en 
verandert de manier waarop we naar de omgeving 
kijken. De missie van de Oceanic serie is de relatie 
tussen de oceaan en de architectuur te benadrukken.

_

(*) Tq 25ºC

MODULAIR
Ontwerp

- IP66-
Waterdichtheid

IK08-IK10
Slagvast PMMA 

105To
t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

Roestvaststalen 
behuizingSST

KLASSE II
BESCHERM

AL Aluminium
EN-AC-44100

Geavanceerde warmtehuishouding



 OCEANIC  |  279

156

156

 204

24
0 

*

17
8 

*

De Oceanic is vervaardigd uit een van de meest gerecyclede 
materialen, namelijk staal. Her gebruik van staal in het proces van 
andere industrieën bij einde levensduur zorgt voor 
aanzienlijke energiebesparingen in vergelijking met andere 
materialen. In tegenstelling tot spuitgietaluminium bijvoorbeeld, 
levert het gebruik van geëxtrudeerd aluminium voor het chassis en 
de heatsink substantiële voordelenbij hergebruik in andere 
productcategorieën.

DUURZAAM ONTWERP

De Oceanic bolder bestaat uit een gepolijst AISI304 of AISI316 
roestvaststalen structuur die bestand is tegen aantasting door zoute 
zeelucht of vergelijkbare corrosieve omstandigheden. De kop van 
het armatuur is voorzien van een cilindrische PMMA afscherming 
met een hoge weerstand tegen inwerking van UV-straling, een 
optische LED module met bi-directionele lichtverdeling en een 
waterdichtheidsklasse van IP68.

MATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

De Oceanic serie is het resultaat van het verenigen van de visuele 
lichtheid van de oceaan met de openbare ruimte. Een afwerking 
in AISI304 of AISI316 roestvaststaal maakt de verbinding met de 
omgeving waarbij een esthetische link met het zeeleven gelegd 
wordt. In de nachtelijke uren wordt een pad van licht gecreëerd 
dat de ruimte transformeert. Door een uitgekiende lichtverdeling 
genereert het bovenste deel van het armatuur een serene warme 
atmosfeer waarin je je welkom

OCEANIC

Transformatie 
van de oceaan 
setting

* Altura variable
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ZINTUIGELIJKE AVANTGARDE

CUVI

Natuurlijke elementen herstellen publieke ruim-
te, stimuleren de zintuigen en transformeren onze 
waarneming van de omgeving. De taak van de Cuvi 
serie is het versterken van de relatie tussen natuur 
en architectuur.

_

Cortenstaal
behuizingCST

(*) Tq 25ºC

MODULAIR
Ontwerp

- IP66-
Stof- en waterdicht

IK10
Cortenstaal
behuizing
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t

Lm /w (*) 
+100.000
Branduren (*)

KLASSE II
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AL Aluminium
EN-AC-44100

Geavanceerde warmtehuishouding
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Cuvi bevat een van ‘s werelds meest langlevige en gerecyclede 
materialen: staal. Geplande herintroductie in productiecycli van 
andere industrieën na einde levensduur genereert aanzienlijke 
energiebesparingen in vergelijking met het gebruik van andere 
materialen. In tegenstelling tot spuitgietaluminium bijvoorbeeld, 
heeft het gebruik van geëxtrudeerd aluminium bij de fabricage van 
chassis en heatsink voordelen met het oog op hergebruik in andere 
productcategorieën. In lijn met de implementatie van ISO 14001 en 
de ontwikkeling van een duurzaamheids masterplan heeft SETGA de 
carbon footprint van alle materialen die ontwikkeld zijn voor herge-
bruik op de lange termijn verlaagd.

DUURZAAM ONTWERP

De Cuvi bolder bestaat uit een cilindrische stalen structuur. Het 
frame omvat een optische LED module waarvan de lichtverdeling 
bi-directioneel is. 

Het corten staal zoals toegepast bij de Cuvi verkrijgt zijn roestige 
uitstraling door gecontroleerde corrosie en chemische neutralisatie. 

De accuratesse van dit proces waarborgt de bescherming tegen 
corrosieve aantasting door de omgeving en zorgt bovendien voor 
een uniforme afwerking.

MATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

De Cuvi bolder bestaat uit een cilindrische stalen structuur. Het 
frame omvat een optische LED module waarvan de lichtverdeling 
bi-directioneel is. 

Het corten staal zoals toegepast bij de Cuvi verkrijgt zijn roestige 
uitstraling door gecontroleerde corrosie en chemische neutralisatie. 

De accuratesse van dit proces waarborgt de bescherming tegen 
corrosieve aantasting door de omgeving en zorgt bovendien voor 
een uniforme afwerking.

CUVI

Opgeroepen 
sereniteit
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URBAN LIGHTING
1.6. GELIMITEERDE EDITIES
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EEN INSPIREREND VERLEDEN

A CORUÑA

Hercules straatverlichting. Enorm, scharlaken rood 
en met een vleugje ‘modernista’, zal op een dag het 
zeefront van A Coruña stad verlichten (El País, 1995). 
Met deze krantenkop uit 1995 in El País werd het 
begin ingeluid van het meest ambitieuze openbare 
verlichtingsproject in Europa in de jaren ‘90. Samen 
met de stad A Coruña en het Spaanse ministerie van 
publieke werken gunde Antonio Desmont, stadsar-
chitect van A Coruña, de opdracht tot het creëren van 
een lichticoon dat de identiteit van deze majesteuze 
Atlantische stad zou versterken, aan een opkomende 
fabrikant van straatverlichting.

_
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ONTWERPERS

Antonio Desmont

Gemeentearchitect
A Coruña (1993-2014).

In de buurt van de stallen zijn de motieven in de vorm van paarden; 
in de omgeving van de ‘House of Fish’ zijn er vissen afgebeeld; tege-
nover de kunstacademie zijn de allegorische tekeningen gerelateerd 
aan Picasso die hier op school heeft gezeten. 

Na meer dan 21 jaar continue blootstelling aan de elementen en 
een zoute atmosfeer bewijst het A Coruña model dat kwaliteit en 
innovatie de drijvende krachten zijn achter continuïteit op lange 
termijn in openbare verlichtingsinfrastructuur.

STRUCTUUR EN MATERIALENOORSPRONG EN EVOLUTIE 

Lichtmasten die geïnspireerd zijn op een art nouveau stijl verlich-
ten heden ten dage de maritieme promenade waarbij zij funge-
ren als een drager voor 1200 emaille werken van de hand van de 
kunstenaar Julia Ares die verscheidene prijzen won waaronder de 
Chairman Award van het Koninklijke Museum van Ueno in Japan. 
Ieder object is met een diep rode kleur afgewerkt en voorzien van 
4 emaille objecten die refereren aan belangrijke gebeurtenissen 
in de geschiedenis van A Coruña, gerelateerd aan de plek waar de 
lichtmast geplaatst is. Zo zijn de emaille objecten die zich in de 
buurt van de Hercules Toren bevinden gerelateerd aan de diverse 
aspecten van deze Romaanse vuurtoren. Severiano González 

Chief Design Officer 
(SETGA).

A CORUÑA

Aanwezigheid 
en continuïteit op 
lange termijn
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ICONISCH VERLICHTING 
VOOR HET CENTRUM VAN 
AMSTERDAM

AMS

Het AMS armatuur is exclusief ontwikkelt voor de 
route naar het centrum van Amsterdam. De route 
vanaf het Centraal Station, over het Damrak en het 
Rokin wordt gezien als de rode loper naar het hart 
van de stad. De kenmerkende vormgeving van het 
armatuur geeft uitdrukking aan de essentie van de 
Nederlandse hoofdstad, onderscheidend, dynamisch 
en modern.

_
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ONTWERPERS

Simon Spritsma

Voor het centrum van de stad was de gemeente Amsterdam op zoek 
naar een onderscheidend armatuur. Hetgeen de gemeente voor 
ogen had was niet te verkrijgen op de markt en daarom heeft de 
hoofdontwerper van de gemeente Amsterdam, Simon Sprietsma, 
zelf een ontwerp gemaakt. Middels een Europese Aanbesteding is 
aan Setga gevraagd om het ontwerp technisch uit te werken en om 
de armaturen te produceren. 

OORSPRONG EN ONTWIKKELING

Setga overtuigde de gemeentelijke beoordelingscommissie met 
de fraaiste uitvoering en de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het 
armatuur is 1,3 meter hoog en gemaakt van gedraaid aluminium. 
De toepassing van dit materiaal heeft als voordeel dat het mogelijk 
is om de volledige behuizing uit één stuk te maken. Dit is niet alleen 
mooi, maar zorgt ook dat het armatuur goed te onderhouden is en 
het maakt het armatuur zeer solide.

AMS

Een reis naar 
autheniciteit

Architect en ontwerper van 
armatuur AMS
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EEN 
MAATWERK LIGHT 
MANAGEMENT 
SYSTEEM.

Heterogene steden, specifieke limieten, 
eigen digitale oplossingen. Dit is de kern 
van het ontstaan van Urban Pulse®, het 
hybride draadloze management ecosys-
teem van SETGA. Een systeem waarin 
interactief licht en technologische 
veelzijdigheid naast elkaar bestaan op een 
schaalbare, betrouwbare en dynamische 
wijze. De mogelijkheid van het benutten 
van tweevoudige netwerken, zowel door 
middel van ZigBee als LPWA (Low Power 
Wide Area) maakt pasklare antwoor-
den mogelijk die aangepast zijn aan de 
essentie en ambitie van hedendaagse ge-
meenschappen. Van het centrum van grote 
steden tot landelijk gebied met radicaal 
andere eisen. 

Ogenblikkelijke en draadloze detectie van 
storingen, zoals overspanning en tempera-
tuuroverschrijdingen kunnen toekomstige 
kritische en systematische uitval voors-
pellen. Versnel de initiële diagnose om de 
het onderhoudsproces te versnellen. Maak 
controle audits gemakkelijker en verzeker 
een maximale lichtkwaliteit gedurende 
de levensduur van de specifieke infras-
tructuur. Dit alles, zonder onderbrekingen 
van de service en met het besef dat een 
verbetering van de onderhoudsprocessen 
als hefboom werkt voor de uitstraling van 
de stad. Met Urban Pulse® communiceert 
licht niet slechts met de managers van de 
verlichtingsinfrastructuur maar relateert 
ook de inwoners, het verkeer en zelfs de 
atmosferische condities. Vergaarde 
informatie maakt het mogelijk om 
prioriteiten te stellen voor actie en 
beweegt daarmee de samenleving in de 
richting van een leefbaar morgen.

VOOR HET VOLLEDIG 

BENUTTEN VAN HET POTENTIEEL 

VAN INTERACTIEF LICHT

WIRELESS

ONGELIMITEERDE 

Ongelimiteerde capaciteit en schaalbaar-
heid onder een grid, LPWA of ZigBee, 
waarin alle armaturen fungeren als repea-
ter en zender van datapaketten tussen de 
armaturen en de centrale node. Nieuwe 
horizons van connectiviteit om IoT netwer-
ken te vormen naar de eigenschappen van 
de stad ontstaan.

BETROUWBAARHEID & 

Robuustheid en betrouwbaarheid om zeker 
te stellen dat een adequate en continue 
datastroom tussen de elementen in het 
netwerk ontstaat, zonder afhankelijk te 
zijn van de beperkingen van het mobiele 
telefoon netwerk. Het LPWA en ZigBee grid 
wijst een hoge mate van tolerantie uit op 
het gebied van random uitval van 
willekeurig welk element in het systeem.

SMART COST 

Operationele onafhankelijkheid, laag 
verbruik en reductie van de total property 
costs definiëren Urban Pulse® Wireless. 
De afwezigheid van jaarlijkse onderhouds-
honoraria gekoppeld aan de mogelijkheid 
van het sturen van de inschakeling, 
uitschakeling en dimming op een slimmere 
manier, vergroot de operationele besparin-
gen. Tot slot zorgen de geringe hardwa-
rekosten per armatuur voor een laagdrem-
pelige integratie van light management en 
IoT toepassingen in het openbare 
verlichtingsnetwerk waarmee het 
aanbieden van een optimale en financieel 
haalbare service binnen het bereik van 
meer steden komt.

INTEGRATIE & 

Urban Pulse® herdefinieert de relatie 
tussen licht en mens en geeft de openbare 
ruimte nieuwe vormen van interactiviteit 
om te reageren op onvoorziene dynamis-
che scenarios. Aanwezigheid, beweging, 
foto-electrische en atmosferische senso-
ren, alsook camerabewaking en services 
die raken aan de Smart AuthentiCity 
infrastructuur worden werkelijk geïnte-
greerd binnen een enkel ecosysteem.

Het begin van een tijdperk waarin indivi-
duele elementen van openbare verlichting 
het gereedschap worden om digitaal en 
esthetiek te harmoniseren.

Foto-electrische 
sensoren

Aanwezigheids- 
en bewegingssensoren

Camerabewaking

Atmosferische 
sensoren

Interface
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EVOLUTIELOWER TCO
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URBAN LIGHTING
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LEVENDE SCHORS

PDS

De Kelten geloofden dat iedere boom een wijze geest 
bezat en dat hun gezicht zelfs in de schors te her 
kennen viel. Ook in de huidige tijd blijft de mysterieu-
ze kracht van de natuur onze ziel vervullen waarbij 
de door alle elementen vrijgegeven energie zich doet 
voelen.

_

CORTEN

Masthoogte (*)
Licht
punthoogte (*)

7.0 m> 6.3 m>

STAAL

Standaard mast in

VERZINKT
STAAL

Optionele mast uit

0-5º
Mastbreedte (*)

13 cm>
Instelbare 
tilthoek

(*) Aanpasbare afmetingen
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PDS MASTEN

De ontwerpers Mauro Lomba, Maria Pierres en Jorge Lameiro 
startten bij de ontwikkeling van de PDS met een concept van een 
ranke constructie geïnspireerd op de natuur, waarbij de vorm en de 
afwerking gelijken op die van boomschors. Dit lichte concept was 
een respons op de stedelijke en landschappelijke uitdagingen van 
de locatie waarvoor PDS oorspronkelijk ontworpen is. De eerste 
exemplaren van de PDS zijn geplaatst in het project Pousadas do 
Salnés, een ontwerp van Mauro Lomba in Pontevedra (Spanje) dat 
gepubliceerd is in internationaal vooraanstaande architectuurmaga-
zines zoals Stone Ideas.

OORSPRONG EN EVOLUTIE STRUCTUUR EN MATERIALEN

PDS is opgebouwd uit twee corten stalen structuren die bij de basis 
met elkaar verbonden zijn door een houten, PVC of stenen element 
en diverse gepolijste roestvaststaal AISI316L cilindrische connec-
tors over de gehele lengte van de mast. Deze mast fungeert als een 
drager voor armaturen uit de serie met Argon Pressurised System 
(APS®) technologie, zoals Lined, en Tablet. De afwerking van het 
corten staal van de PDS wordt verkregen door een oppervlakteoxi-
datie die resulteert uit een gecontroleerd oxidatieproces gevolgd 
door een chemisch neutralisatieproces. De accuratesse van deze 
processen garandeert de bescherming tegen corrosie in de buiten-
lucht en tegelijkertijd een hoge oppervlakteuniformiteit.
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Mauro LombaJorge Lameiro

Chief Design Officer (SETGA)

Maria Pierres

Architect (Pontevedra-Spain) 

ONTWERPERS

Architect (Pontevedra-Spain)
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OPKOMENDE NATUUR

XUNCO

De ontwikkeling van de Xunco masten serie            
vertegenwoordigt de materialisatie van een tijdloze 
esthetische taal geïnspireerd door de stengels van 
de plantensoort “Juncus”. Op deze wijze was het        
mogelijk om een nieuwe dialoog tussen stedelijke 
ruimte en de natuur in gang te zetten.

_

CORTEN

Masthoogte (*)
Licht-
punthoogte (*)

9.0 m> 4.0 m>

STAAL

Standaard mast van

VERZINKT 
STAAL

Standaard mast

VARIABEL
Breedte 
basis (*)

42x62 cm>
Aantal 
graden

(*) Aanpasbare afmetingen
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Juncus leeft hoofdzakelijk op vochtige grond, op oevers en in 
moerassen. De bladeren zijn lang, recht en flexibel. De bloeitijd is 
tussen april en juli. De Xunco serie staat voor een verlichte oever in 
de openbare ruimte waarmee het een ideale toepassing vormt voor 
parken, rotondes en pleinen.

De eerste exemplaren van Xunco zijn geplaatst op de oevers van de 
rivier Lérez in de stad Pontevedra. Hedentendage is Xunco onderde-
el van het stedelijke landschap van Europese steden zoals bijvoor-
beeld Tilburg in Nederland.

OORSPRONG EN EVOLUTIE STRUCTUUR EN MATERIALEN 

De basis van het Xunco ensemble bestaat uit drie onafhankelijke 
structuren van corten staal of verzinkt staal, met verschillende 
hoogtes en aantal graden ten opzichte van het maaiveld. De afwer-
king van de corten stalen delen wordt gerealiseerd door middel van 
oppervlakte oxidatie als een resultaat van een gecontroleerd proces 
van chemische activatie en neutralisatie van het oxideren.

De precisie van dit proces garandeert de bescherming tegen corro-
sie door de omgeving en geeft een hoge mate van uniformiteit aan 
het oppervlak.

XUNCO MASTEN

90
00

80
00

70
00

60
00

ONTWERPER

Jorge Lameiro
Chief Design Officer (CDO)
SETGA .
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EENVOUD IN STRUCTUUR

SCL

Een mast met karakteristieke sobere lijnen welke 
ontstaan is uit de integratie van cilindrische en rechte 
vormen. De combinatie met armaturen die een ele-
mentaire geometrische vormgeving kennen gene-
reert een vormentaal die gebaseerd is op eenvoud in 
structuur en visuele lichtheid.

_

ROESTVAST

Masthoogte (*)
Licht
punthoogte (*)

9.0 m> 8.5 m>

STAAL

Standaard mast in

VERZINKT
STAAL

Optionele mast uit

0-5º
Basis 
afmetingen (*)

11.4 cm>
Instelbare 
tilthoek

(*) Aanpasbare afmetingen
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SCL MASTEN

De toepassing van roestvaststaal AISI304 bij de SCL-serie draagt 
bij aan het voorkomen van degradatie onder invloed van agressieve 
atmosferen zoals die heersen in kustgebieden. Dit gegeven bepaalt 
ook de voor de materialen gekozen legering. De robuustheid van het 
ontwerp en de duurzaamheid van de toegepaste materialen geven 
het geheel een hoge mate van resistentie tegen de tand des tijds en 
vandalisme. Voor wat betreft de afwerking van de SCL kan gekozen 
worden voor hoogglans gepolijst, poedercoating of twee-componen-
ten polyurethaan coating in de gewenste kleur.

MATERIALENSTRUCTUUR 

De SCL-serie bestaat uit een cilindrische mast uit verzinkt staal met 
een diameter van 114m en een hoogte van 7,5 meter. 

Aanvullend is er een uithouder met een compartiment waarin de 
driver ondergebracht kan worden. 

Er is voorzien in een verstelbaar verankeringssysteem met de 
mogelijkheid de tilthoek met 5º te verstellen.

Tablet pp.37+

AANVERWANTE ARMATUREN

Square

Kies het voor het project meest geschikte armatuur, zoals:

pp.73+Lined pp.47+
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00
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VARIABLE

REGULABLE 
0 - 5º

10
00

30
0
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00

 114 - 139
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OBJECT VAN CONTINUÏTEIT

SPL

Eerlijk design en robuustheid met tegelijkertijd 
proportionaliteit en rankheid. Dat is de conceptuele 
oorsprong van de SPL-serie en de esthetische crite-
ria van de integratie met het armatuurhuis met zijn 
heldere lijnvoering.

_

VERZINKT

Masthoogte (*)
Licht
punthoogte (*)

9.0 m> 8.5 m>

STAAL

Standaard mast in

ROESTVAST
STAAL

Optionele mast uit

0-5º
Basis 
afmetingen (*)

14 cm>
Instelbare 
tilthoek

(*) Aanpasbare afmetingen
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AANVERWANTE ARMATUREN

SPL MASTEN

De mechanische sterkte van dit element en de robuustheid van de 
toegepaste materialen geven de SPL een hoge mate van resistentie 
tegen agressieve atmosferen en vandalisme. Het toegepaste staal 
S-235/275-JR dat door middel van een zinkbad verduurzaamd wordt 
en vervolgens voorzien van een twee-componenten polyurethaan 
coating, geeft uitstekende eigenschappen aan het product op het 
gebied van stabiliteit en duurzaamheid.

MATERIALENSTRUCTUUR

De SPL-serie bestaat uit een cilindrische mast uit verzinkt staal met 
een diameter van 114m en een hoogte van 9 meter. 

Aanvullend is er een uithouder met een compartiment waarin de 
driver ondergebracht kan worden. Er is voorzien in een verstelbaar 
verankeringssysteem met de mogelijkheid de tilthoek met 5º te 
verstellen.

Tablet pp.37+ Square

Kies het voor het project meest geschikte armatuur, zoals:

pp.73+Lined pp.47+
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SUGGESTIEVE IDENTITEIT

SFL

Een mast met langgerekte en herkenbare lijnen 
welke ontwikkeld is om de ranke lijnen van het arma-
tuur te accentueren. De SFL-serie bevestigt de identi-
teit van moderne omgevingen, waarbij een stedelijke 
harmonie en authenticiteit opgeroepen wordt.

_

ROESTVAST

Masthoogte (*)
Licht
punthoogte (*)

7.0 m> 6.5 m>

STAAL

Standaard mast in

VERZINKT
STAAL

Optionele mast uit

0-5º
Basis 
afmetingen (*)

11.4 cm>
Instelbare 
tilthoek

(*) Aanpasbare afmetingen



 SFL  |  321

SFL MASTEN
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BRAZO 
DESMONTABLE REGULACIÓN 

0-15º

1300

De toepassing van roestvaststaal AISI304 bij de SFL-serie draagt 
bij aan het voorkomen van degradatie onder invloed van agressieve 
atmosferen zoals die heersen in kustgebieden. Dit gegeven bepaalt 
ook de voor de materialen gekozen legering. De robuustheid van het 
ontwerp en de duurzaamheid van de toegepaste materialen geven 
het geheel een hoge mate van resistentie tegen de tand des tijds en 
vandalisme. Voor wat betreft de afwerking van de SFL kan gekozen 
worden voor hoogglans gepolijst, poedercoating of twee-componen-
ten polyurethaan coating in de gewenste kleur.

MATERIALENSTRUCTUUR 

De SFL-serie bestaat uit een cilindrische mast uit roestvaststaal 
AISI304 met een diameter van 114mm en een hoogte van 7 meter. 

Aanvullend is er een roestvaststalen uithouder met een comparti-
ment om de driver in onder te brengen. 

Er is voorzien in een verstelbaar verankeringssysteem teneinde de 
tilthoek in te stellen tot maximaal 5º.

AANVERWANTE ARMATUREN

Tablet pp.37+

Kies het voor het project meet geschikte armatuur, zoals:

Lined pp.47+
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GEÏNSPIREERDE LICHTHEID

SVT

De SVT-serie herdefinieert stadsassen, daarbij 
helderheid en lichtheid inspirerend. De uithouder  
verlengt de cilindrische vorm van de mast om te ein-
digen met een rechthoekige vorm op het contactpunt 
met het armatuur.

_

ROESTVAST

Masthoogte (*)
Licht
punthoogte (*)

9.0 m> 8.5 m>

STAAL

Optionele mast uit

VERZINKT
STAAL

Standaard mast in

Basis 
afmetingen (*)

11.4 cm>

(*) Aanpasbare afmetingen

Minimum 
hoogte (*)

4.5 cm>
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SVT MASTEN
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De mechanische sterkte van SVT en de robuuste materialen geven 
deze mast een hoge weerstand tegen agressieve atmosferen en 
vandalisme. Het toegepaste staal S-235/275-JR wordt verzinkt en 
afgewerkt met een twee-componenten polyurethaan coating zodat 
het product optimaal beschermd is en een hoge weerstand en 
duurzaamheid verkrijgt.

MATERIALENSTRUCTUUR

De SVT-serie bestaat uit een cilindrische mast uit verzinkt staal 
met een diameter van 139,7 mm en een hoogte van 9 meter. Tevens 
maakt een verzinkt stalen uithouder met een compartiment ten 
behoeve van de driver onderdeel uit van het product. Er is voorzien 
in een verstelbaar verankeringssysteem teneinde de tilthoek in te 
kunnen stellen tot 5º.

AANVERWANTE ARMATUREN

Tablet pp.37+

Kies het voor het betreffende project meest geschikte armatuur, zoals:

Lined pp.47+
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SYMMETRISCH KARAKTER

BICILINDRICA

De openbare ruimte wordt gedreven door een evolutie 
van haar karakter zonder haar identiteit te verliezen, 
reagerend op functionaliteit en efficiëntie en daarbij 
opoffering van de drang om van de stedelijke voor-
hoede deel uit te maken, te voorkomen. Zonder sym-
metrische respons op bidirectionele uitdagingen zou 
de realiteit niet kunnen continueren als “bicilindrica”.

_

ROESTVAST

Masthoogte (*)
Licht
punthoogte (*)

9.0 m> 8.5 m>

STAAL

Optionele mast uit

VERZINKT
STAAL

Standaard mast in

Mast 
diameter (*)

7.6 cm>

(*) Aanpasbare afmetingen

Basis
diameter  (*)

13.9 cm>
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BICILINDRICA MASTEN

De mechanische stabiliteit van dit product en de robuustheid van de 
toegepaste materialen geven Bicilindrica een hoge mate van weers-
tand tegen agressieve atmosferen en vandalisme. 

Het toegepaste staal S-235/275-JR en het verzinkproces gevolgd 
door afwerking met een twee-componenten polyurethaan coating 
verlenen uitstekende technische eigenschappen aan de mast op het 
gebied van weerstand en duurzaamheid.

MATERIALEN STRUCTUUR 

Bicilindrica is opgebouwd uit een dubbele stalen sectie met een 
basisdeel en mast met een standaard diameter van 168,3mm en 
88,9mm respectievelijk. 

Op de overgang van basisdeel naar mast is een transitie-element 
aangebracht die de verschillende diameters aan elkaar koppelt. 
De standaard masthoogte is 9 meter. Bicilindrica kan in meerdere 
configuraties geleverd worden in zowel paaltop- als opschuiftoepas-
singen en zowel enkele als dubbele uithouders.
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AANVERWANTE ARMATUREN

Essenze pp.97+

Kies het voor het project meest geschikte armatuur, bijvoorbeeld:

Quantum pp.87+

 139-168

Round II pp.73+
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Het resultaat van een fusie tussen geometrische 
innovatie en de essentie van de omgeving. Illa-
serie illustreert het gevouwen zeil van een zeilboot 
waarmee de vorm van de mast een dialoog aan gaat 
met het maritieme verleden van de locatie waarvoor 
dit product oorspronkelijk ontwikkeld is, namelijk het 
eiland Arosa (Spanje).

GEOMETRISCHE 
HERINTERPRETATIE

ILLA

_

ROESTVAST

Masthoogte (*)
Licht
punthoogte (*)

9.8 m> 8.8 m>

STAAL

Standaard mast uit

VERZINKT
STAAL

Optionele mast uit

Mast 
diameter (*)

8.9 cm>

(*) Aanpasbare afmetingen

Basis
diameter  (*)

28.5 cm>
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ILLA MASTEN
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De toepassing van roestvaststaal AISI316 in de Illa-serie voorkomt 
degradatie in aggressieve omgevingen waarbij de voor kustgebieden 
juiste legeringen worden ingezet zodat inwerking van zout geen 
gevolgen heeft. 

Het stoere ontwerp en de duurzame materialen geven het geheel 
een hoge mate van de bestendigheid tegen de tand des tijds en 
vandalisme.

MATERIALENSTRUCTUUR 

De Illa mast bestaat uit een cilindrisch mastdeel uit roestvaststaal 
AISI316 met een diameter van 129mm en een standaard hoogte van 
6 meter. 

De verjonging in de mast is onder een subtiele hoek uitgevoerd 
hetgeen visuele lichtheid aan de constructie verleent. Illa is 
verkrijgbaar met zowel enkele als dubbele uithouders, waarbij de 
hoogte kan variëren.

AANVERWANTE ARMATUREN

Ponte pp.121+

Kies het voor het project meest geschikte armatuur, zoals:
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DE MENSELIJKE MAAT

SR

Een geraffineerd en uitgebalanceerd product speciaal 
voor woonomgevingen, parken en voetgangersge-
bieden. Elegantie, rankheid en eenvoud zijn gecom-
bineerd in een serie die als doel heeft de menselijke 
maat in de openbare ruimte te brengen en sociale 
cohesie te inspireren.

_

ROESTVAST

Masthoogte (*)
Licht
punthoogte (*)

3.9 m> 4.0 m>

STAAL

Optionele mast uit

VERZINKT
STAAL

Standaard mast uit

Mast 
diameter (*)

7.6 cm>

(*) Aanpasbare afmetingen

Basis
diameter  (*)

15.4 cm>
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De mechanische sterkte van dit product gekoppeld aan de robuus-
theid van de toegepaste materialen zorgen voor een hoge mate 
van resistentie tegen agressieve atmosferen en vandalisme. Het 
gebruikte staal S-235/275-JR en de opvolgende behandeling met 
een zinkbad en het aanbrengen van een twee-componenten polyu-
rethaan coating geven SR1 uitstekende technische eigenschappen 
op het gebied van stabiliteit en duurzaamheid.

MATERIALENSTRUCTUUR 

De SR1-serie bestaat uit een cilindrische structuur uit verzinkt 
staal met een standaard hoogte van 4,4 meter. Daarnaast beschi-
kt de SR1 over een compartiment achter het mastluikje voor het 
onderbrengen van de voeding c.q. driver waarmee onderhoud aan 
dit component vergemakkelijkt wordt. Tot slot is SR1 geschikt voor 
zowel paaltop- als opschuiftoepassingen waarbij de de Round en 
Square armaturen een aangepaste uithouder beschikbaar met een 
insstelbare tilthoek.

AANVERWANTE ARMATUREN

Round pp.61+ Empathy

Kies het voor de toepassing meest geschikt armatuur, zoals:

pp.181+Square pp.73+

Lowlander pp.191+ Lamp Shade pp.185+

SR MASTEN
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AANPASSING SR1
ROUND / SQUARE

 76
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URBAN LIGHTING
2.2. HOUTEN MASTEN



 VAGALUME  |  341

PRETTIG NATUURLIJK

VAGALUME

Vanuit pure lijnen en symmetrische vormen ontstaat 
een balans in de vorm van stedelijke voorhoede. In de 
Vagalume-serie heeft de oorspronkelijke combinatie 
van hoogwaardige materialen als resultaat een   nieu-
we esthetische taal om de natuurlijke essentie van 
openbare ruimtes uit te drukken.

_

TALI HOUT

Masthoogte (*)
Licht
punthoogte (*)

3.9 m> 4.0 m>

Standaard mast uit

GIETIJZER
Optionele basis uit

Mast 
diameter (*)

13.6 cm>

(*) Aanpasbare afmetingen

CORTEN 
STAAL

Basis uit
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VAGALUME MASTEN

De technologische innovatie die is geïnitieerd door de behandelings-
processen die de Vagalume mast heeft ondergaan draagt bij tot de 
langzame veroudering van het hout in veeleisende omgevingen. 

De beschermende behandeling bestaat uit een primer van corro-
sieremmers en een watervaste bitumineuze dubbele coating die de 
initiële kleurindruk helpen te behouden.

MATERIALEN STRUCTUUR 

De vierkante structuur van de Vagalume-serie reikt tot 4,2 meter 
hoog en bestaat uit een basisdeel uit corten staal of gietijzer 
EN-GJS-500-7 (EN-JS1050) waarin het Tali houten mastdeel is 
geïntegreerd. 

Als alternatief voor Tali kan gekozen worden voor naaldhout (red 
pine, klasse III), Iroko, Cumaru, Ipé of Massaranduba.

42
05

12
00

VERWANTE ARMATUREN

Round pp.61+ Empathy

Kies het voor de toepassing meest geschikte armatuur, zoals:

pp.181+Square pp.73+

Lowlander pp.191+ Lamp Shade pp.185+

 160
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URBAN LIGHTING

2.3. GEANODISEERD 
ALUMINIUM MASTEN
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COHESIEVE ATMOSFEER

ADM 

Het verbeteren van de stedelijke diversiteit vraagt 
om elementen die in staat zijn om schaduwen en 
contrasten te genereren welke in lijn zijn met de 
gewenste atmosfeer. Een oorspronkelijke combinatie 
van materialen is het antwoord van de ADM-serie op 
de vraag naar stedelijke vitaliteit en cohesie.

_

BEBAKENING

Masthoogte (*)
Licht
punthoogte (*)

9.8 m> 9.0 m>

Standaard mast uit

Mast 
diameter (*)

9 cm>

(*) Aanpasbare afmetingen

GEANODISEERD 
ALUMINIUM  

Standaard mast uit
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De mechanische sterkte van dit product en de robuustheid van de 
toegepast materialen geven de ADM-serie een hoge bestendigheid 
tegen corrosieve atmasferen en vandalisme. 

Het geëxtrudeerde aluminium AL6063-T6 dat de basis vormt en het 
anodiseringsproces verlenen ADM excellente technische eigenscha-
ppen op het gebied van stabiliteit en duurzaamheid.

MATERIALENSTRUCTUUR  

De ADM mast is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium buis met 
een standaard diameter van 168,3mm of x. Een toplicht is geïnte-
greerd in de top van de mast. De standaard hoogte reikt tot 9 meter. 
Tot slot heeft de ADM-serie de mogelijkheid tot het monteren van 
meerdere armaturen op dezelfde hoogte of juist op verschillende 
hoogtes, dankzij het innovatieve bevestigingssyteem. Dit draagt bij 
tot de veelzijdigheid voor wat betreft toepassingen.

ADM MASTEN
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AANVERWANTE ARMATUREN

ADM pp.129+

Kies het voor het project meest geschikte armatuur, zoals:

Lined pp.47+

 160
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KLASSIEKE REFERTE

DÓRIKA

Het conceptuele idee achter de Dorika mast is de 
representatie van proportionaliteit en slanke lijnen 
waarmee de parameters van de klassieke kunsten 
gereflecteerd worden. Het symbolisme van de lijnen 
en de modulaire bevestigingsmogelijkheden karakte-
riseren de identiteit van dit avant-garde produkt.

_

VARIABELE 

Masthoogte (*)
Licht
punthoogte (*)

9.0 m> 8.6 m>

Standaard mast uit

Mast 
diameter (*)

14 cm>

(*) Aanpasbare afmetingen

GEANODISEERD 
ALUMINIUM  

Standaard mast uit

VERANKERING  



 DÓRIKA  |  353

DORIKA MASTEN
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De mechanische sterkte van dit product en de robuustheid van de 
toegepaste materialen geven de Dorika mast een hoge bestendi-
gheid tegen corrosieve atmosferen en vandalisme. Het geëxtrudeer-
de aluminium AL6063-T6 in combinatie met het anodiseringsproces 
verlenen de mast uitzonderlijke technische eigenschappen in de 
vorm van mechanische resistentie en duurzaamheid.

MATERIALENSTRUCTUUR

Dorika mast is vervaardigd uit een geanodiseerd aluminium koker-
profiel met standaardafmetingen van X mm. De standaard hoogte 
reikt tot 9 meter. Uniek aspect van Dorika is de mogelijkheid tot het 
bevestigen van meerdere armaturen op dezelfde of juist verschi-
llende hoogtes. Deze veelzijdigheid wordt onderschreven door het 
innovatieve verankeringssysteem van de armaturen aan de mast.

VERWANTE ARMATUREN

Dórika pp.143+

Kies het voor de toepassing meest geschikte armatuur, zoals:

Lined pp.47+
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URBAN LIGHTING

2.4. HYBRIDE MASTEN MET 
GIETBASIS
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RANKE LIJNEN

SYMBOL

De Symbol-serie wordt gekenmerkt door strakke lij-
nen in de vorm van een Grieks kruis welke de geome-
trie van het geheel definieert en benadrukt vanaf de 
basis. Deze vormgeving geeft blijk van mechanische 
stabiliteit en ranke lijnvoering waarmee een moderne 
omgeving voorzien kan worden van een revitaliserend 
element.

_

ROESTVAST

Masthoogte (*)
Licht
punthoogte (*)

9.0 m> 8.5 m>

STAAL 

Standaard mast uit

NODULAR
GIETIJZER

Basis uit

Mast 
diameter (*)

8.4 cm>
Basis 
afmetingen (*)

(*) Aanpasbare afmetingen

25.0 cm>
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Essenze pp.95+ Quantum pp.85+

SYMBOL MASTEN

Gietijzer EN-GJS-500-7 (EN-JS1050) zoals toegepast voor het 
basisdeel van de Symbol-serie geeft het geheel een hoge sterkte en 
duurzaamheid in vergelijking met alternatieve gietijzeren masten. 

Bovendien laat het toegepaste gietijzer zich op locatie herstellen 
waarmee naast een verlengde levensduur tevens lagere onder-
houdskosten bewerkstelligd worden.

MATERIALENSTRUCTUUR

Structuur bestaande uit een gietijzeren basis met een hoogte van 
1,8 of 3 meter en een mastdeel uit roestvaststaal AISI304 of AISI316 
met een standaard diameter van 84 mm waarbij de totale hoogte 9 
meter bedraagt. 
Daarnaast is de Symbol-serie beschikbaar in varianten voor zowel 
paaltop- als opschuiftoepassingen met zowel enkele als dubbele 
uithouders op iedere gewenste hoogte.
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AANVERWANTE ARMATUREN

Kies het meest geschikt armatuur voor de toepassing, zoals:

Round II pp.71+
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COLLECTIEVE ZELF-EXPRESSIE

VIGO

Indien stadselementen in staat zijn om invulling te 
geven aan de ziel van de stad, dan zal de openbare 
ruimte zich laten zien van haar meest nobele, eerlijke 
en menselijke kant. Vanwege dit aspect dient de 
afdeling publieke werken rekening te houden met 
dit collectieve gevoel. Tijdens de ontwikkeling van de 
Vigo-serie maakten stadsbewoners deel uit van het 
project team waardoor een geheel eigen en speciaal 
voor Vigo ontwikkelde stijl ontstond.

_

ROESTVAST

Masthoogte (*)
Licht
punthoogte (*)

8.9 m> 8.0 m>

STAAL 

Standaard mast uit

NODULAR
GIETIJZER

Basis uit

Mast 
diameter (*)

11.4 cm>
Basis 
afmetingen (*)

(*) Aanpasbare afmetingen

= 36 cm
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VIGO MASTEN
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Samen met de mast uit roestvaststaal AISI304 of AISI316 geeft de 
basis uit gietijzer EN-GJS-500-7 (EN-JS1050) de Vigo-serie een 
hoge mate van sterkte en duurzaamheid in vergelijking tot andere 
op de markt verkrijgbare oplossingen in gietijzer. Bovendien wordt 
de toegepaste gietijzer technologie gekenmerkt door de mogeli-
jkheid reparaties op locatie uit te voeren hetgeen zowel de levend-
duur verlengt als de onderhoudskosten van de openbare verlichting 
verlaagt.

MATERIALENSTRUCTUUR

8,95 meter hoge structuur, gevormd door een gietijzeren basisdeel 
met een hoogte van 1,7 meter met een gepersonaliseerd wapen 
of logo en een mast uit roestvaststaal AISI304 of AISI316 met een 
standaard diameter van 114mm. 

Tot slot verzacht de ijzeren gelaste manchet de overgang van de 
basis naar de mast welke op de top voorzien is van een gedraaid 
aluminium Al1050 conisch element.

ONTWERPER

Ángel Colsa
Ingenieursbureau Publieke 
(Vigo).



 ZARAGOZA  |  365

HISTORISCH ENSEMBLE

ZARAGOZA

De respons op een tweeduizend jaar oude stad die 
alle civilisaties die zich in het verleden gevestigd 
hebben op het Iberisch schiereiland heeft zien komen 
en gaan. De markante lijnen van de Zaragoza serie 
projecteren de historische diversiteit in de vorm van 
stedelijk avantgardisme.

_

ROESTVAST

Masthoogte (*)
Licht
punthoogte (*)

7.5 m> 7.0 m>

STAAL 

Standaard mast uit

NODULAR
GIETIJZER

Basis uit

Mast 
diameter (*)

11.4 cm>
Basis 
afmetingen (*)

(*) Aanpasbare afmetingen

= 36 cm
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Structuur gevormd door een gietijzeren basis met een hoogte van 
1,7m boven maaiveld en een mastdeel uit roestvaststaal AISI304 of 
AISI316 met een standaard diameter van 114mm en een hoogte van 
6,5 of 7,5m. 

Tegelijkertijd biedt de Zaragoza serie de mogelijkheid van horizon-
tale configuraties in de vorm van enkele of dubbele uithouders op 
iedere gewenste hoogte..

STRUCTUUR MATERIALEN

De roestvaststalen AISI304 of AISI316 mast met de basis uit gietijzer 
EN-GJS-500-7 (EN-JS1050) zoals toegepast in de Zaragoza serie 
geeft het geheel een hoge mate van stabiliteit en duurzaamheid in 
vergelijking tot andere op de markt verkrijgbare gietijzeren produk-
ten. 

Daarenboven laat dit materiaal zich op locatie herstellen hetgeen de 
levensduur ten goede komt, evenals de onderhoudskosten.

ZARAGOZA MASTEN
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Essenze pp.95+ Quantum pp.85+

VERWANTE ARMATUREN

Kies een voor de omstandigheden geschikt armatuur, zoals:

Round II pp.71+
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ATLANTISCH KARAKTER

SANXENXO

De zeevarende geschiedenis van Sanxenxo gekoppeld 
aan de hedendaagse toeristische relevantie waren 
de inspiratie voor een nobele en robuuste mastense-
rie waarin heden en verleden een nieuwe expressie 
gevonden hebben.

_

ROESTVAST

Masthoogte (*)
Licht
punthoogte (*)

8.1 m> 7.0 m>

STAAL 

Standaard mast uit

NODULAR
GIETIJZER

Basis uit

Mast 
diameter (*)

11.4 cm>
Basis 
afmetingen (*)

(*) Aanpasbare afmetingen

= 36 cm
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URBAN LIGHTING
2.5. WANDSTEUNEN
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INTEGRATIE EN SUBTILITEIT

SFL

Een arm met lange en herkenbare lijnen die bedoeld 
zijn om de visuele slankheid van de Tablet en Lined 
armaturen te accentueren. De SFL serie claimt de 
identiteit van moderne ruimtes en roept daarbij    
harmonie en stedelijke authenticiteit op.

_

Uithouder-
lengte (*)

Lengte met 
armatuur (*)

1.2 m> 1.65 m>

0-15º
Doorsnede 
uithouder (*)

8.0 cm>
Instelbare 
hoek

ROESTVAST
STAAL

Standaard uithouder in

VERZINKT
STAAL

Optionele uithouder uit

(*) Aanpasbare afmetingen
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DE ATLANTISCHE MANIER

SANXENXO

De maritieme oorsprong van Sanxenxo en de huidige 
toeristische relevantie waren de inspiratie voor een 
nobele, robuuste en eerlijke serie waarin verleden en 
heden een nieuwe vorm van expressie vinden.

_

verticale
doorsnede (*)

11.4 cm>

Uithouderlengte (*)
Lengte 
met armatuur (*)

1.34 m> 1.0 m>
horizontale 
hoek (*)

6.3 cm>

ROESTVAST
STAAL

Standaard uithouder in

VERZINKT
STAAL

Optionele uithouder uit

(*) Aanpasbare afmetingen
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DYNAMISCHE ESSENTIE 

AERO 

Vloeiend in ruimte en esthetische vrijheid in de vorm 
van avantgarde. Dit zijn de waarden van de Aero 
uithouderserie. Een stedelijke oplossing voor de inte-
gratie met Essenze en Quantum armaturen.

_

verticale
doorsnede (*)

6.3 cm>

Uithouderlengte (*)
Lengte 
met armatuur (*)

0.88 m> 1.5 m>
horizontale 
hoek (*)

2.5 cm>

ROESTVAST
STAAL

Standaard uithouder in

VERZINKT
STAAL

Optionele uithouder uit

(*) Aanpasbare afmetingen
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URBAN LIGHTING
2.6. OVERSPANNINGSSYSTEMEN



 LIGHTNESS  |  381

VLOEIENDE RUIMTE

LIGHTNESS

Lichtheid en dynamiek voor het bevrijden van de 
openbare ruimte en daarmee het opnieuw definiëren 
van de rol van licht in het leven van de mens.

Het Lightness overspanningssysteem omvat Round 
en Square armaturen die nieuwe vormen van esthe-
tische aantrekkingskracht oproepen.

_

Systeemlengte (*)

6.0 m>
(*) Aanpasbare afmetingen

ROUND
Armatuur

Pagina 61

SQUARE
Armatuur

Pagina 73

SYSTEEM
Roestvaststaal

VERZINKT
Roestvaststaal



 CHP & CHV  |  383

DE KRACHT VAN HET ORIGINEEL

CHP & CHV

De lampen belichaamden de grote lichtrevolutie 
van de late achtiende en vroege negentiende eeuw   
waarbij zij een paradigmashift in verlichting en 
esthetiek in gang zetten, gekarakteriseerd door de 
integratie van een cilindrisch lichtelement.

_

Systeemlengte (*)

6.0 m>
(*) Aanpasbare afmetingen

CHP
Armatuur

Pagina 157

CHV
Armatuur

Pagina 173

SYSTEEM
Roestvaststaal

VERZINKT
Roestvaststaal
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NIEUWE HORIZONS

AMSTERDAM XXI CENTURY

Balans, proportionaliteit en dynamiek. Met het 21e 
eeuw project creëerde de gemeente Amsterdam een 
technisch LED armatuur dat in staat is het stedelijke 
erfgoed te respecteren. Een veelzijdig element waarin 
traditie samensmelt met avantgarde.

_

>

XXI CENTURY 
armatuur

Pagina 27

Systeemlengte (*)

6.0 m

(*) Aanpasbare afmetingen

SYSTEEM
Roestvaststaal

VERZINKT
Roestvaststaal
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URBAN MOBILITY
3.1. VERKEERSREGELINSTALLATIES
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KARAKTER EN IDENTITEIT

SX

In tegenstelling tot conventionele verkeerslichten 
voedt het avant-garde design van SX de identiteit 
van iedere openbare ruimte. De geraffineerdheid en 
symmetrie van de cilindrische lijnvoering verlevendi-
gen de stedelijke ervaring op het gebied van comfort, 
veiligheid en identiteit.

_

ROESTVAST

Masthoogte (*)
Stof- 
en waterdicht (*)

3.5 m> IP65>

STAAL

Structuur uit LED

= 25 cm 
Diameter 
mast (*)

12.9 cm>
Diameter 
lantaarn

(*) Aanpasbare afmetingen

AANPASBAAR
OPTIEK
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De dragende structuur van de SX wordt gekenmerkt door een 
cilindrische mast uit roestvaststaal met een hoogte boven maaiveld 
van 3580 mm en een diameter van 129 mm. De eveneens roes-
tvaststalen lantaarns met diameter 250 mm zijn voorzien van een 
LED optiek met stof- en waterdichtheidsklasse IP65. Een intern 
geleidingssysteem maakt de geleiding en fixering van de genoemde 
lantaarns tijdens de installatie gemakkelijk. 
Een roestvaststalen cilindrisch element koppelt de lantaarns aan de 
dragende constructie.

STRUCTUUR MATERIALEN EN KENMERKEN

Roestvaststaal AISI304 of AISI316 geven de SX een hoge corrosie-
bestendigheid en een lange levensduur onder de zware gebruik-
somstandigheden in stedelijke gebied. 

Kenmerkend voor SX zijn de mogelijkheid van repeaters voor 
gemotoriseerd verkeer, activators voor voetgangers en de integratie 
in connectiviteit met openbare verlichting of andere verkeersrege-
linstallaties.

SEMAPHORE SX

ERKENNING

De SX is in 2011 onderscheiden met de Living Labs Global Award in 
Stockholm.
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De dragende structuur van de SX wordt gekenmerkt door een 
cilindrische mast uit roestvaststaal met een hoogte boven maai-
veld van 6000 mm en een diameter van 200 mm. De eveneens 
roestvaststalen lantaarns met diameter 250 mm zijn voorzien 
van een LED optiek met stof- en waterdichtheidsklasse IP65. Een 
intern geleidingssysteem maakt de geleiding en fixering van de 
genoemde lantaarns tijdens de installatie gemakkelijk. 
Een roestvaststalen cilindrisch element koppelt de lantaarns aan 
de dragende constructie.

STRUCTUUR MATERIALEN EN KENMERKEN

Roestvaststaal AISI304 of AISI316 geven de SX een hoge corrosie-
bestendigheid en een lange levensduur onder de zware gebruik-
somstandigheden in stedelijke gebied. 

Kenmerkend voor SX zijn de mogelijkheid van repeaters voor 
gemotoriseerd verkeer, activators voor voetgangers en de integratie 
in connectiviteit met openbare verlichting of andere verkeersrege-
linstallaties.

SEMAPHORE SX LARGE

ERKENNING

De SX is in 2011 onderscheiden met de Living Labs Global Award in 
Stockholm.
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DE UITDAGER VAN DE 
CONVENTIONELE VORM

NX

Verkeersregelinstallatie volledig uit roestvaststaal 
vervaardigd met vierkante lantaarns voorzien van 
LED optiek en een cilindrische mast. De innovatieve 
vorm toont avantgardistisch waarmee deze composi-
tie duidelijk onderscheidend is ten opzichte van con-
ventionele verkeerslichten en als zodanig bijdraagt 
aan de identiteit van de openbare ruimte waarin deze 
wordt toegepast.

_

ROESTVAST

Masthoogte (*)
Stof- 
en waterdicht (*)

3.85 m> IP65>

STAAL

Structuur uit LED

= 25 cm 
Diameter 
mast (*)

12.9 cm>
Sectie
lantaarn

(*) Aanpasbare afmetingen

AANPASBAAR
OPTIEK
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De dragende structuur van de NX wordt gekenmerkt door een cilin-
drische mast uit roestvaststaal met een hoogte boven maaiveld van 
3850mm en een diamter van 129mm. 

De eveneens roestvaststalen lantaarns meten 150 x 150mm en zijn 
voorzien van een LED optiek met stof- en waterdichtheidsklasse 
IP65.

STRUCTUUR MATERIALEN EN KENMERKEN

Roestvaststaal AISI304 of AISI316 geven de NX een hoge corrosie-
bestendigheid en een lange levensduur onder de zware gebruik-
somstandigheden in stedelijke gebied. Kenmerkend voor NX zijn de 
mogelijkheid van repeaters voor gemotoriseerd verkeer, activators 
voor voetgangers en de integratie in connectiviteit met openbare 
verlichting of andere verkeersregelinstallaties.

SEMAPHORE NX
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HL grondinbouw-
verkeerslicht. pp.405+

AANVULLENDE PRODUKTEN

Selecteer de meest geschikte semaphore versterking:
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INTELLIGENTE 
TOEGANKELIJKHEID

SX

Op plaatsen waar voetgangersgebieden gemotori-
seerde verkeersstromen kruisen ontstaan vaak ops-
toppingen als gevolg van de onoplettendheid en aflei-
ding van de voetgangers. Met het oog op het aangaan 
van de uitdaging dergelijke kruisingen te stroomlijnen 
is de SX verkeerslichtbolder ontwikkeld. Deze bolder 
markeert en beschermt fysiek de voetgangerszone 
terwijl hij tegelijkertijd een aanvulling vormt op de 
verkeersregelinstallatie hetgeen bijdraagt aan orde, 
veiligheid en toegangkelijkheid.

_

VERZINKT

Masthoogte (*)
Stof- 
en waterdicht (*)

1.0 m> IP65>

STAAL

Structuur uit LED

Diameter 
mast (*)

20 cm>

(*) Aanpasbare afmetingen

OPTIEK

KLASSE II
BESCHERM
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SX wordt gevormd door een cilindrische structuur met een diameter 
van 200mm en een hoogte van 850mm. 

De visuele signalerings component bestaat uit een cilindrisch 
lichtvenster uit UV-stabiel PMMA waarachter zich een dual-LED 
module bevindt bestaande uit rood-groene LEDs.

STRUCTUUR MATERIALEN EN KENMERKEN

Thermisch verzinken en coaten met een twee-componenten 
epoxy primer en vervolgens afwerken met een twee-componenten 
polyurethaan coating verleent de SX een hoge bestendigheid tegen 
corrosie onder veeleisende stedelijke omstandigheden. Daarnaast 
onderscheidt deze serie zich door de aanpasbaarheid aan diverse 
connectiviteitssystemen in openbare verlichtingsinstallaties en/of 
verkeersregelinstallaties. Toegangelijkheid en stedelijke verkeers-
veiligheid worden hiermee in het tijdperk van leefbaarheid vergroot.

SX BAKEN
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De SX serie is in 2011 bekroond met de Living Labs Global Award in 
Stockholm.
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BLINKEND TROTTOIR

K-TRO

De samenkomst van vele voetgangers op punten waar 
voetpaden verkeerswegen kruisen vormt een poten-
tieel risico op ongevallen. Op grond hiervan is het 
K-TRO verkeerslicht ontwikkeld. Dit produkt kadert 
de wachtruimte voor de voetganger op het trottoir, 
geeft visuele signalen en vormt een aanvulling op 
conventionele verkeersregelinstallaties en verbetert 
daarmee de veiligheid van stedelijke mobiliteitscon-
cepten.

_

(*) Aanpasbare afmetingen

-IP68-
Stof- en waterdicht

APS Argon Pressurised 
System

®

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA

AL 5754
Anodized

Geavanceerde warmtehuishoudingKLASSE II
BESCHERM

Roestvaststalen 
behuizingSST

LED
OPTIEK

Afmetingen (*) 

40X40 cm
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De K-TRO tegel bestaat uit een chassis van Al5754 geanodiseerd 
aluminium met een gelamineerd veiligheidsglazen afdekking met 
anti-slip laag en IK08-10. Eventueel kan voor een hogere slagvas-
theid PMMA toegepast worden. Meegeleverd wordt een inbouwbe-
huizing uit roestvaststaal AISI304 of AISI316.

STRUCTUUR MATERIALEN EN KENMERKEN

De opto-elektronische module met rood/groen LEDs is geïsoleerd 
in een met argongas (APS®) gevulde en hermetisch gesloten IP68 
kamer teneinde zelfs continue blootstelling aan en onderdompeling 
in water te kunnen doorstaan, hetgeen verder gaat dan te doen 
gebruikelijk in de huidige standaard. Bovendien onderscheidt dit 
systeem zich door de aanpasbaarheid aan diverse connectiviteitso-
plossingen met capacitieve sensoren.

K-TRO VERKEERSLICHT

15
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ONDERPLAAT
BETON

VLOEROPPERVLAK
ONDERGRONDSE 

LEIDING 
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40
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SX Verkeerslicht pp.387+ NX Verkeerslicht

AANVULLENDE PRODUKTEN

Seleccione el refuerzo semafórico más adecuado:

pp.393+

Prudenza oversteekplaatsverlichting pp.105+



 HL  |  407

INTERACTIEF TROTTOIR

HL

De samenkomst van grote hoeveelheden voetgangers 
op kritieke punten waar voetpaden en wegen voor 
gemotoriseerd verkeer elkaar kruisen, gekoppeld 
aan de opkomst van het gebruik van smartphones, 
verhogen het ongevalrisico op de meeste conven-
tionele oversteekplaatsen. Voor dergelijke situaties 
is het HL grondinbouwverkeerslicht ontwikkeld, 
waarmee een duidelijke kadering van de wachtruimte 
voor de voetganger, een intelligent visueel signaal en 
een aanvulling op conventionele verkeersregelinsta-
llaties gecreëerd wordt. Dit alles met het oog op het 
verhogen van de verkeersveiligheid binnen stedelijke 
mobiliteitsconcepten.

_

(*) Aanpasbare afmetingen

Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech®

-IP68-
Stof- en waterdicht

APS Argon Pressurised 
System

®

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA

AL 5754
Anodized

Geavanceerde warmtehuishouding

KLASSE II
BESCHERM

LED
OPTIEK

Afmetingen 

60-120 cm
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HL verkeerslicht serie bestaat uit een geanodiseerd aluminium 
Al5754 chassis met een gelamineerd veilgheidsglazen afdekking 
met anti-slip laag met een slagvastheid van IK08-10. Voor extra 
slagvastheid kan eventueel PMMA toegepast worden. De standaard 
lengte is 530 of 1030mm met respectievelijk 5 of 10 LEDs. Dit sys-
teem wordt geleverd met een grondinbouwbehuizing uit roestvasts-
taal AISI304 of AISI316.

STRUCTUUR EN MATERIALEN KENMERKEN

De opto-elektronische module met rood/groen LEDs is geïsoleerd 
in een met argongas (APS®) gevulde en hermetisch gesloten IP68 
kamer teneinde zelfs continue blootstelling aan en onderdompeling 
in water te kunnen doorstaan, hetgeen verder gaat dan te doen 
gebruikelijk in de huidige standaard. Bovendien onderscheidt dit 
systeem zich door de aanpasbaarheid aan diverse connectiviteitso-
plossingen met capacitieve sensoren.

HL

600 / 1100 / 2200

DRIVER

59

LED+LENTE

SX Verkeerslicht pp.387+ NX Verkeerslicht

AANVULLENDE PRODUKTEN

Selecteer de meest geschikte semaphore versterking:

pp.393+

Prudenza oversteekplaatsverlichting pp.105+
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URBAN MOBILITY
3.2. BOLDERS



 DINAMIC  |  413

VEELZIJDIGE BESCHERMING

DINAMIC

Een cilindrische structurele afzetpaal die zorgt 
voor voetgangerveiligheid en tevens voor tijdelijke 
toegankelijkheid voor gemotoriseerd verkeer door 
middel van de intelligente uitneembaarheid. De 
afmetingen en de integratie van een reflectieband 
verhogen de zichtbaarheid terwijl de materialisatie in 
de vorm van roestvaststaal in vele stedelijke omge-
vingen inpasbaar is. Een stedelijke omgeving waarvan 
de identiteit benadrukt wordt door de in de bovenkant 
gegraveerde identificatie in de vorm van een logo of 
gemeentewapen.

_

INTELLIGENTE

hoogte boven 
maaiveld (*) Diameter (*)

1.0 m> 8.9 cm>

uitneembaarheid

Systeem met

Ingebouwde 
sectie (*)

20 cm>

(*) Aanpasbare afmetingen

ROESTVAST
STAAL

Structuur uit
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Dinamic serie bestaat uit een structuur met een diameter van89mm 
en een lengte van 1200mm uit roestvaststaal, gesatineerd of frosted. 
Aan de bovenzijde is de afzetpaal rondom voorzien van een reflecte-
rende band. De kop kan voorzien worden van een gegraveerd logo of 
gemeentewapen ter versterking van de identiteit van de omgeving. 
De basis is voorzien van een decoratieve ring met een diameter van 
185mm welke de overgang van afzetpaal naar bestrating accentueert. 
Er zijn versies voor vaste montage en uitneembare versies, waarbij de 
laatste voorzien is van een gepatenteerd automatisch koppelingssys-
teem dat bediend wordt door middel van een speciale sleutel.

STRUCTUUR MATERIALEN

Dinamic is volledig vervaardigd uit roestvaststaal AISI304 of AISI316. 
Dit zijn legeringen die gekenmerkt worden door hun hoge mate van 
bestendigheid tegen corrosie. De robuustheid van de vormgeving en 
de degelijkheid van de materialen maken dat Dinamic in hoge mate 
bestand is tegen vandalisme en de veeleisende omstandigheden van 
de stad. 

Tot slot zorgt de afwerking in gesatineerd of frosted voor een 
moderne indruk die de esthetische balans en de verschijning van de 
permanente heldere lijnvoering waarborgt.

DINAMIC
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MECANISMO 
EXTRACCIÓN

HL verkeerslicht pp.405+ K-TRO verkeerslicht

AANVULLENDE PRODUKTEN

Selecteer de meest geschikte complementaire serie:

pp.401+
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STEDELIJKE ONTVANGST

IDENTIDADE

Identidade herdefinieert traditionale afzetsystemen 
door authenticiteit en expressie van de stedelijke 
identiteit door middel van typografische sculptu-
ren die ruimtes afzetten en de transitie van de ene 
naar de andere publieke ruimte benadrukken. Een 
ontvangstbeleving gebaseerd op cohesie en stedelijke 
diversiteit wordt hiermee geïnitieerd.

_

UITNEEMBAAR

Hoogte
boven maaiveld (*)

90 cm>

(*) Aanpasbare afmetingen

INSTELBARE
VERANKERING

ROESTVAST
STAAL

Structuur van

RONDE
RAND
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De roestvaststalen structuur van Identidade heeft een standaard 
hoogte van 900mm, zijnde de lengte van elk typografisch element 
dat aangepast kan worden op klantorder. Ten einde het uitnemen 
en instellen van iedere letter te vergemakkelijken, beschikt ieder 
element over een instelbaar anker. Tegelijkertijd vormde de bes-
cherming van de voetganger een sleutelaspect in de vormgeving 
van dit element. De afgeronde hoeken van de structuur waarborgen 
de aanrakingsveiligheid en de plasticiteit van het geheel.

STRUCTUUR MATERIALEN

Identidade is volledig vervaardigd uit roestvaststaal AISI304 of 
AISI316. Dit zijn legeringen die gekenmerkt worden door hun hoge 
mate van bestendigheid tegen corrosie. De robuustheid van de 
vormgeving en de degelijkheid van de materialen maken dat Anel in 
hoge mate bestand is tegen vandalisme en de veeleisende om-
standigheden van de stad. Tot slot zorgt de frosted of gesatineerde 
afwerking voor een moderne uitstraling met een esthetische balans 
en een permanente heldere lijnvoering.

IDENTIDADE
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HL pp.405+

AANVULLENDE PRODUKTEN

Selecteer de meest geschikte complementaire serie:
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URBAN MOBILITY
3.3. FIETSPARKEERSYSTEMEN



 ANEL  |  423

INTEGRATIE VAN 
EEN DUURZAME TOEKOMST

ANEL

Duurzame mobiliteitsnetwerken wijzen de weg naar 
leefbaardere stedelijke structuren waarbij het inten-
sieve gebruik van de fiets en de harmonieuze inpas-
sing van de bijbehorende infrastructuur in stedelijk 
gebied het karakter van de stad helpen te versterken. 
De Anel serie belichaamt een dynamische en heldere 
lijn die gedefinieerd wordt door de hoge mate van 
functionaliteit.

_

ONTWERP

Fie tsenstandaard 
diameter (*)

75 cm>

MODULAIR

(*) Aanpasbare afmetingen.

INSTELBARE
VERANKERING

ROESTVAST
STAAL

Structuur uit

ANTI
-DIEFSTAL 
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Anel serie maakt het mogelijk om zowel frame als wiel van iedere 
conventionele of elektrische fiets te verankeren en daarmee het 
risico op diefstal ter verkleinen. Bovendien kunnen op basis van 
de moduleerbare configuratie diverse opstellingen gerealiseerd 
worden waarmee recht gedaan kan worden aan de beschikbare 
ruimte. De roestvaststalen structuur van Anel kent een diameter 
van 750mm. Tot slot is Anel voorzien van een instelbare verzonken 
verankering.

STRUCTUUR EN KENMERKEN

Anel is volledig vervaardigd uit roestvaststaal AISI304 of AISI316. 
Dit zijn legeringen die gekenmerkt worden door hun hoge mate van 
bestendigheid tegen corrosie. De robuustheid van de vormgeving 
en de degelijkheid van de materialen maken dat Anel in hoge mate 
bestand is tegen vandalisme en de veeleisende omstandigheden van 
de stad. De afwerking is standaard in hoogglans gepolijst. Indien 
gewenst is andere afwerking eveneens mogelijk, zoals: gesatineerd, 
gematteerd of gecoat.

MATERIALEN

ANEL

MILAAN CITY LIFE PARK

Na jaren van pilotprojecten in steden zoals La Coruña en Ponteve-
dra is de Anel serie geselecteerd als onderdeel van het duurzame 
mobiliteitsnetwerk in Milaan City Life Park, het meest prestigieuze 
mobiliteitsproject van de laatste jaren in Milaan. Dit betreft een 
architectonisch icoon van Zaha Hadid en een landschapsontwerp 
van Park Nouveau. Op dit moment wordt Anel serie uitgerold over 
170.000m2 park waarbij de stedelijke beleving rond bijvoorbeeld de 
bekende Allianze toren wordt geherdefinieerd.
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STEDELIJK COMFORT
3.4. BANKEN
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BLIJVEND COMFORTABEL

CABRIOLET

De zoektocht naar ergonomisch verantwoorde con-
cepten definieert nieuwe stedelijke comfort horizons 
waar herdefinitie van vormen en accuratesse in ieder 
detail een nieuwe generatie van zitelementen voort-
brengt. Een combinatie van een robuuste dragende 
structuur met een verborgen verankeringssysteem 
en een prettige zitting.

_

VERANKERING

Hoogte boven 
maaiveld (*)

= 82.5 cm

VERBORGEN

(*) Aanpasbare afmetingen.

TROPISCH
HOUT

Zetel van

GEGOTEN
ALUMINIUM

102º
TERUG
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Zitting en rugleuning bestaande uit tropisch houten latten die 
bevestigd zijn aan twee aluminium staanders met geïntegreerde 
armleuningen. Om de duurzaamheid van de verborgen verankering 
te verhogen wordt gebruik gemaakt van roestvaststalen 
bevestigingsmiddelen. Voor de lengte van de bank kan gekozen 
worden uit 680, 1750 en 3000mm. De installatie van de staanders 
wordt bewerkstelligd door middel van roestvaststalen draadeinden 
en chemische ankers op basis van epoxy.

STRUCTUUR MATERIALEN

De metalen staanders worden vervaardigd door middel van het 
smelten van aluminium Al-2520 in een metalen gietmal, het slijpen 
en het aanbrengen van een beschermende laag en een afwerking 
gebaseerd op twee lagen epoxy primer en twee lagen twee-compo-
nenten polyurethaan vernis in de kleur RAL9007. 

De houten latten worden voorzien van een impregnerende 
beschermlaag 

CABRIOLET

en een tweelaagse bitumineuze beits ter behoud van de oors-
pronkelijke kleur en daarmee de esthetische kwaliteit op de lange 
termijn. 

De toegepaste materialen en de verduurzamingsprocessen verlenen 
het produkt een lange levensduur.

10
2º

46
0

525

3000

1750

82
5
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Zitting en rugleuning bestaande uit tropisch houten latten die 
bevestigd zijn aan twee aluminium staanders met geïntegreerde 
armleuningen. Om de duurzaamheid van de verborgen verankering 
te verhogen wordt gebruik gemaakt van roestvaststalen 
bevestigingsmiddelen. Voor de lengte van de bank kan gekozen 
worden uit 680, 1750 en 3000mm. De installatie van de staanders 
wordt bewerkstelligd door middel van roestvaststalen draadeinden 
en chemische ankers op basis van epoxy.

STRUCTUUR MATERIALEN

De metalen staanders worden vervaardigd door middel van het 
smelten van aluminium Al-2520 in een metalen gietmal, het slijpen 
en het aanbrengen van een beschermende laag en een afwerking 
gebaseerd op twee lagen epoxy primer en twee lagen twee-compo-
nenten polyurethaan vernis in de kleur RAL9007. 

De houten latten worden voorzien van een impregnerende 
beschermlaag

CABRIOLET

en een tweelaagse bitumineuze beits ter behoud van de oors-
pronkelijke kleur en daarmee de esthetische kwaliteit op de lange 
termijn. 

De toegepaste materialen en de verduurzamingsprocessen verlenen 
het produkt een lange levensduur.
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 OMEGA  |  435

EEN ECOSYSTEEM VAN COMFORT

OMEGA

Een comfort element dat gekenmerkt wordt door     
visuele lichtheid en de kracht van de materialen. 
Twee ruggelings tegen elkaar gepositioneerde 
banken die tezamen een continue golf vormen. De 
esthetische lijnen zijn geïnspireerd door de natuur en 
stralen een vanzelfsprekend comfort uit.

_

VERBORGEN

Hoogte boven 
maaiveld (*)

= 73 cm

BEVESTIGINGSSYSTEEM

(*) Aanpasbare afmetingen.

TROPISCH
HOUT

Zetel van

VERZINKT
STAAL

Structuur van

ERGO
NOMIE
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Lengte 2500mm met dubbele zitting, bestaande uit twee stalen 
structuren die een anti-corrosie behandeling hebben ondergaan in 
de vorm van verzinken en poedercoaten in de kleur RAL9006. Op de 
dragende structuur zijn elegant gevormde tropisch houten latten 
bevestigd met behulp van roestvaststalen bevestigingsmiddelen. 
Het visueel discrete verankeringssysteem is gebaseerd op epoxy en 
roestvaststalen draadeinden.

STRUCTUUR MATERIALEN

De geselecteerde materialen als ook de wijze van verduurzamen 
verlenen het totale produkt een lange levensduur. De verzinkt stalen 
S235-JR draagstructuur wordt gekenmerkt door de hoge mate van 
bestendigheid tegen de slijtage van de veeleisende openbare ruim-
te. De houten latten zijn behandeld met een beschermende laag van 
een bitumineuze beits in twee lagen die de oorspronkelijke kleur 
van het hout behoudt en daarmee beschermt op de lange termijn.

OMEGA 
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Prullenbak Onda pp.445+

AANVULLENDE PRODUKTEN

Selecteer de meest geschikte complementaire serie:

Prullenbak Discretion pp.457+



 COROLA  |  439

NATUURLIJKE BALANS

COROLA

Een bank die ontworpen is voor comfort in een 
natuurlijke omgeving waarbij de hectiek van de stad 
omgezet wordt in een moment van rust. De integratie 
van een stalen plantenbak en een stenen zitelement 
geeft het geheel een zekere balans.

_

INTELLIGENT

Hoogte boven 
maaiveld (*)

= 45 cm

BEWATERINGSSYSTEEM

(*) Aanpasbare afmetingen.

GRANIETEN
ZITELEMENT

Zetel van

ROESTVRIJ
STAAL

Plantenbak van

Afmeting
van de basis(*)

= 80x80 cm
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DYNAMISCHE 
AANTREKKINGSKRACHT

CAMALEÓN

Een stenen bank welke ontworpen is om tuinen 
en parken tot aantrekkelijker verblijfsomgeving te 
maken. De Cameleón serie definieert avondlijke 
scenes met verschillende tinten waarbij kleurenwis-
seling afhankelijk van de wisseling van de seizoenen 
geprogrammeerd kan worden en daarmee dynamiek 
en aantrekkingskracht toegevoegd kan worden aan 
de verblijfsomgeving.

_

Lengtestructuur (*)
VARIABELE

IK08 - IK10

Hoogte boven 
maaiveld (*)

= 75 cm

LICHT LICHAAM MET GLAS

(*) Aanpasbare afmetingen.

GRANIETEN
ZITELEMENT

Zetel van

IP66
Stof -
en waterdicht.

OF PMMA-HI
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De variabele lengte maakt het mogelijk om groenstroken en bom-
enrijen te omsluiten waarbij er optimaal gebruik gemaakt kan wor-
den van zon en schaduw gedurende de dag. Het gebruik van steen 
als materiaal zorgt voor een prefecte integratie in situaties waar 
graniet toegepast wordt. Hiermee wordt harmonie en esthetische 
continuïteit aan de omgeving verleend.

STRUCTUUR MATERIALEN

De Cameleón serie bevat een LED optisch systeem met een stof- en 
waterdichtheid van IP67. De afscherming van slagvast PMMA wordt 
gekenmerkt door een hoge bestendigheid tegen inwerking van 
UV-straling waarmee ook op langere termijn de vandaalbestendi-
gheid gewaarborgd blijft.

CAMALEÓN

75
0

Prullenbak Onda pp.445+

AANVULLENDE PRODUKTEN

Selecteer de meest geschikte complementaire serie:

Prullenbak Discretion pp.457+
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URBAN CONFORT 
3.5. AFVALBAKKEN
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GOLVENDE GEOMETRIE

ONDA

Verfijnd design element met sinusvormige lijnen. De 
bovenzijde bevat een roestvaststalen asbak die deze 
afvalbak een grotere functionaliteit geeft. Ontworpen 
om robuust en praktisch te zijn en tegelijkertijd dis-
creet en elegant. De zacht golvende geometrie maakt 
toepassing in een veelvoud aan omgevingen mogelijk 
waarbij de functie geheel en al ten dienste staat van 
de gebruiker.

_

GIETALUMINIUM

Hoogte boven 
maaiveld (*)

= 79.2 cm

Bovenzijde

(*) Aanpasbare afmetingen.

GEËXTRU
DEERD
ALUMINIUM

Deur van 

ROESTVRIJ
STAAL 

Asbak van

40 l
Capaciteit
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ELEMENTAIRE HARMONIE

DISCRETION

Discretion serie simuleert een boven het maaiveld 
zwevende cilinder. De elementaire geometrie en de 
afwerking in hoogglans of gesatineerd roestvaststaal 
zorgt ervoor dat dit produkt perfect harmonieert met 
de stedelijke omgeving.

_

BINNENLANDSE 
COMPARTMENT

Hoogte boven 
maaiveld (*)

= 82 cm

ONAFHANKELIJKE

(*) Aanpasbare afmetingen.

= 30 cm

Vuilnisradio

ROESTVRIJ
STAAL 

Lichaam van

27 l
Capaciteit
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