


De nieuwe lijn Holland Ship Ligh�ng Aegle™ floodlights zijn 
ontworpen met behulp van de laatste technologieën. Zo wordt 
bijvoorbeeld gebruikt gemaakt van de Philips Lumileds. Deze 
kwaliteit led’s hebben een buitengewoon royale lichtopbrengst 
van 130lm per Wa�. Om de gegenereerde warmte op�maal 
af te voeren, hee� de Aegle het specifiek voor dit armatuur 
ontworpen en gepatenteerde “thermal management” geinte-
greerd. Dit warmte beheers systeem garandeert een lange 
levensduur. 

De honderden kleine vergrootglaasjes van de speciaal voor de 
Philips Led’s ontworpen lens-op�cs, richten het licht voor een 
perfect lichtbeeld. Zo gaat er nagenoeg geen energie verloren 
door onnodige lichtverstrooiing en voorkomt lichthinder (an�-
glar UGR<20).  
De Aegle™ floodlights zijn verkrijgbaar tot van 100W tot 600W, 
kleurtemperatuur 2200-6500K. Body kleur wit en zwart.

Voedingsspanning
Leds
Lichtopbrengst
Color Rendering Index
Kleurtemperatuur
Power factor
LED Junc�on Temperature
Driver
Op�oneel

: 90-305VAC, 50-60HZ
: Philips lumileds 3030
: 130lm/W
: >Ra80
: 2200K-6500K (standaard 4000K)
: >0,95
: ≤69°C(@Ta=30°C)
: Meanwell low THD<9%
: RGBW kleuren leds
  Dimbaar (0-10V, Zigbee)
  DMX512 Decoder
  Wifi controller
  Mo�on sensor
  Voedingsspanning 347-480VAC

Behuizing
Beugel, bev.materiaal
Behuizing kleur
Bedrijfstemperatuur
IP-waarde
Levensduur (branduren)
Bedrijfstemperatuur
Fotometrie

: 6063-T5 aluminium legering
: RVS316 (op�oneel)
: Wit of zwart
: -40° – 45°C
: Floodlight IP65, driver IP66
: >50.000
: -25° – 45°C
: 30x30°, 60x60°, 90x90°, 60x135°,
  85x135°

Specificaties

30x30° 60x60° 90x90° 60x135° 85x135°

Model Lumen Maat A Maat B IP Gewicht

100W 12400 321 376 67 4,5kg

150W 17550 418 376 67 6,5kg

200W 26210 526 376 67 9,0kg

250W 30620 631 376 67 11,5kg

300W 36960 444 506 67 12,5kg

400W 50930 654 506 67 20,0kg

500W 58280 654 506 67 20,0kg

600W 73630 763 506 67 23,0kg

led schijnwerpersAegleTM



RVS316 halogeen schijnwerper met een tweekneeps r7s 118mm halo-
geen lamp (inbegrepen). Max 500W, 230V.

Type Lichtbron Vermogen Voltage Lamphouder IP Gewicht

TG18 halogeen 500W max. max. 230V R7S 67 5,5 kg

Een krach�ge serie leds in een slanke IP65 behuizing. Dat is 
de Apple-lijn floodlights. Deze superslanke krachtpatsers zijn 
verkrijgbaar in 10, 20, 30 en 50W. De leds hebben een effec�-
viteit van 80lm/W.
Door een goede warmte-afgi�e van de leds is de behuizing van 
de Apple serie zeer compact. Dit maakt ze goed plaatsbaar bij 
vervanging van bijvoorbeeld halogeen floodlights. 

Leds hebben niet alleen meer opbrengst bij een veel lager 
verbruik, ze zijn ook nog eens een stuk schokbestendiger dan 
bijvoorbeeld een halogeen lamp.
Daarnaast is de Apple floodlight serie ook nog eens zeer 
betaalbaar.

Apple

Voedingsspanning
Leds
Lichtopbrengst
Color Rendering Index
Kleurtemperatuur
Power factor
LED Junc�on Temperature
Op�oneel
Behuizing
Schroeven
Behuizing kleur
Bedrijfstemperatuur
IP-waarde
Levensduur (branduren)
Bedrijfstemperatuur
Fotometrie

: 200-240VAC, 50-60HZ
: SMD
: 80lm/W
: >Ra80
: 4000K
: >0,9
: ≤69°C(@Ta=30°C)
: Bewegingssensor
: Aluminium
: RVS304
: zwart
: -40° – 45°C
: IP65
: >35.000
: -25° – 45°C
: 120°

Specificaties

120°

Onze halogeen schijnwerpers zijn gemaakt om de zwaarste 
omstandigheden te doorstaan.
Zo zijn de behuizing, clips en beves�gingsbeugel gemaakt uit 
RVS316, net als de bouten en moeren (A4). De IP67 behui-
zing en beves�gingsbeugel zijn ook nog eens voorzien van 
een wi�e laag gemoffelde poedercoa�ng. Dit maakt deze 
armaturen uitermate geschikt voor bijvoorbeeld aan dek of in 
havens.   
Het geharde veiligheidsglas is bestand tegen de hoge tempera-
turen van de halogeen R7S lichtbron.
Door de handige aansluitdoos is het aansluiten een fluitje van 
een cent. 

Halogeen schijnwerpers

TG18

TG20

led schijnwerpers

Type Lichtbron Vermogen Voltage Lamphouder IP Gewicht

TG20 halogeen 1000W max. max. 230V R7S 67 7,1 kg

RVS316 halogeen schijnwerper met een tweekneeps r7s 189mm halo-
geen lamp (inbegrepen). Max 1000W, 230V.



Machinekamerarmatuur met gepoedercoate metalen onderbak en 
polycarbonaat kap. Dit armatuur is standaard uitgevoerd met een 
noodverlich�ngsarmatuur B15. 
De handige aansluitdoos maakt het aansluiten extra gemakkelijk.

Het armatuur wordt beves�gd door 2 M8 bouten (meegeleverd), welke 
van bovenaf worden ingeschroefd.
Geschikt voor machinekamers, werkplaatsen, opslagruimten, enz. 

Type Lichtbron Vermogen Voltage Lamphouder IP Gewicht

ZYC27-2E TL-Buis 2x18W 230V 50/60Hz G13+B15 56 5,5kg

ZYC27-2ELT Led 2x9W 200-240V 50/60Hz B15 (nood.) 56 4,4kg

Verlich�ngsarmatuur met gepoedercoate metalen onderbak en poly-
carbonaat kap. Dit armatuur is standaard uitgevoerd met een nood-
verlich�ngsarmatuur B15. Door de handige doorvoerbedrading kan 

gemakkelijk worden doorgelust naar een volgend armatuur. Geschikt 
voor machinekamers, werkplaatsen, opslagruimten, enz. 

Type Lichtbron Vermogen Voltage Lamphouder IP Gewicht

ZYC28-2ELT Led 2x9W 200-240V 50/60Hz B15 (nood.) 56 3,3kg

De binnenverlich�ngsarmaturen van Holland Ship Ligh�ng zijn 
gemaakt van stevige materialen, zoals de diepgetrokken metalen 
behuizing. Bij de dubbele TL armaturen wordt iedere TL aangestu-
urd door zijn eigen voorschakelapparaat. 
Ook bij de Led armaturen zijn de buizen ieder voorzien van hun 
eigen driver. 

De kunststof kappen zijn gemaakt van polycarbonaat, zodat ze 
tegen een stootje kunnen en hun helderheid behouden.  Deze 
worden door stevige metalen clips op hun plek gehouden.
De speciale wurgwartels hebben een groot klembereik (7-13mm), 
zodat bijna ieder kabel past.

machinekamerverlichting

ZYC27

ZYC28

Inbouw armatuur met gepoedercoate metalen onderbak en opalen 
polycarbonaat kap. Inclusief noodverlichtingsarmatuur B15. 

Geschikt voor machinekamers, vertrekken, gangen, enz.

Type Lichtbron Vermogen Voltage Lamphouder IP Gewicht

ZYCP20-2E TL-Buis 2x18W 230V 50/60Hz G13+B15 56 4,7kg

ZYP20-2ELT Led 2x8W 200-240V 50/60Hz B15 (nood.) 56 4,0kg

Type Lichtbron Vermogen Voltage Lamphouder IP Gewicht

ZYT08-1A TL-Buis 8W 230V 50/60Hz G5 34 0,7kg

ZYT08-1AS TL-Buis 8W 230V 50/60Hz G5 34 0,8kg

De ZYT08-1 is een compact wandarmatuur met een 8W TL buis (in-
begrepen). Door de compacte platte vorm is de ZYT08-1 geschikt als 
bed leeslamp of bureaulamp. De polycarbonaat kap is voorzien van 
ribbels voor een optimale verstrooiing van het licht. De behuizing is 

van stevig metaal, voorzien van een witte poedercoating. Het arma-
tuur heeft een handige aan/uit schakelaar en optioneel is de uitvoer-
ing met een stekkerdoos. (ZYT08-1AS)

De interieur verlich�ngsarmaturen van Holland Ship Ligh�ng zijn 
gemaakt van stevige materialen, zoals de diepgetrokken metalen 
behuizing. De dubbele TL armaturen hebben twee separate bal-
lasts. Zo wordt iedere TL aangestuurd door zijn eigen voorschakel-
apparaat. 
Ook bij de Led armaturen zijn de buizen ieder voorzien van hun 
eigen driver.

De kunststof kappen zijn gemaakt van polycarbonaat, zodat ze 
tegen een stootje kunnen en hun helderheid behouden. De aan-
sluitsnoeren worden beschermd door de doorvoertules.

Interieurverlichting

ZYP20

ZYT08
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