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Datasheet

BRONCO
Ter aanvulling op het assortiment hebben we een principe ontwikkeld om wandarmaturen te kunnen maken. Hierdoor 
kan alle verlichting in één stijl gerealiseerd worden. Voor het aanlichten kan gekozen worden voor alleen licht omhoog, 
alleen omlaag of licht aan beide zijden. Door het slimme ophangsysteem kan de armatuur eenvoudig worden 
opgehangen zonder zichtbare schroeven. Eerst wordt het ophangsysteem op de wand bevestigd en aangesloten waarna 
het houten element er “ingehaakt” kan  worden. Als laatste nog één boutje om het houten element te zekeren tegen 
bijvoorbeeld diefstal.
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Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd 

en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten 

welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en 

worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.
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OPTIES 

• Keurmerk: PEFC
• Lichtkleur: Verkrijgbaar in 2.700, 4.000K en amber 
593nm.
•  Aantal LED modules: Licht naar boven, licht naar 
beneden of beide.
• Variaties : Naast de standaard opties denken wij graag 
mee in variaties voor uw toepassing. Denk hierbij aan 
een afwijkende hoogte.

SPECIFICATIES 

•  Dikte: 200mm
•  Houtsoort: Kastanje
•  IP klasse: IP54
• Spanning: 230 Volt 
• Vermogen : 2.4 / 3.6Watt (1 / 2 x led)
• Lumen output per ledmodule: 2.700K = 120 lm

4.000K = 150 lm 
amber = 82 lm

•  Stralingshoek: De ledmodule heeft een stralingshoek 
van 120 graden. 
•  Levensduur: De ledmodule heeft een verwachte 
levensduur van 100.000 uur.
•  Lichtdata: Lichtdata beschikbaar op aanvraag.

Kastanje

gewicht

5 kg

CO2 

opslag

8 kg
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