
U3 & U7 : inbouwverlichting volgens jouw behoefte
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Inbouwverlichting voor elke omgeving

Scholen, kantoren, gangen, zorginstellingen, … In vele omgevingen is 
inbouwverlichting een logische keuze. 

In de zorgsector kiest men 
doorgaans voor diffusoren 
of softlights d.w.z. een 
niet-zichtbare lichtbron en 
een heldere, comfortabele 
ledverlichting.

In representatieve en circulatie-
ruimtes bieden downlights een 
optimale oplossing.  

In omgevingen met hoge visuele eisen 
(vb. kantoren, labo’s), is naast comfort 
ook een gerichte lichtverdeling en een 
hoge efficiëntie relevant. Daarvoor 
ontwikkelde ETAP:  

• U3 met Shielded Lens-technologie

• U7 met LED+LENSTM-technologie
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Inbouwverlichting op jouw maat

U3 (Shielded Lens)

U7 (LED+LENSTM)

FLEXIBILITEIT TCO

U3 en U7 zijn beschikbaar in 3 subseries  
met telkens een andere focus:

Zo kan je de juiste verlichting kiezen,  
op maat van je eigen projectbehoeften.

COMFORT
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Shielded Lens-technologie (U3)

Bij de innovatieve Shielded Lens-optiek liggen de lenzen 
verzonken in shielding units zodat de lichtbron vanuit 
oogstandpunt nauwelijks zichtbaar is. U3-armaturen 
hebben een lage verblindingsgraad (UGR ≤ 19) en amper 2% 
lichtachteruitgang (LLMF 98) voor hun gehele levensduur.

Afscherming in 
dwarsrichting

Afscherming in 
langsrichting

Lenzen schermen leds af en bepalen de 
lichtverdeling (middelbreedstralend of 
zeer breedstralend)
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Lens zorgt voor gerichte 
lichtverdeling.

Lenzen liggen verzonken 
in kuipjes voor een 
comfortabele lichtbeleving.

Afgeschermde lichtbron: 
leds liggen achter lenzen 
met gepatenteerde 
oppervlaktestructuur.

LED+LENSTM-technologie (U7)

Bij deze geavanceerde verlichtingstechnologie 
worden hoogvermogenleds gecombineerd 
met individuele lenzen. Ook U7 heeft een lage 
verblindingsgraad (UGR ≤ 16 of 19) en amper 
2% lichtachteruitgang (LLMF 98) voor de 
gehele levensduur.
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Welk type inbouwverlichting kiezen? 

IK WIL INBOUWARMATUREN

die zichtbaar zijn in het plafond.

Shielded Lens (U3) LED+LENSTM (U7)

die onopvallend integreren in het plafond. 
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Welk type inbouwverlichting kiezen? 

IK WIL INBOUWARMATUREN 

die maximaal visueel  
comfort bieden. 

OFC (Optimized For Comfort)

die geschikt zijn voor vaste 
tussenafstanden van

• kleine ruimtes geschikt voor 
middelbreedstralende armaturen;

• 1-op-1 renovaties;
• grote ruimtes die men flexibel 

kan ombouwen naar vele, kleine 
ruimtes 

2,4m

OFR (Optimized For Renovation)

waarmee je in grote ruimtes 
de tussenafstanden kan 

maximaliseren waardoor het 
aantal armaturen afneemt en het 

energieverbruik daalt. 

max

OFI (Optimized For Interdistances)
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Subreeks 1: Optimized For Comfort (OFC)  

Comfort heeft voor u absolute prioriteit? 

Door lagere lichtstromen en een groter lichtgevend 
oppervlak, biedt de OFC-subreeks optimaal comfort, zonder 
daarbij efficiëntie uit het oog te verliezen.

Middelbreedstralende en breedstralende lichtverdeling
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Subreeks 2: Optimized For Renovation (OFR)

Ze hebben een middelbreedstralende lichtverdeling.  

in kleine ruimtes; in landschapskantoren met vaste 
tussenafstanden (2,4 m) waarin men de 

flexibiliteit wil hebben om later om te 
vormen tot individuele kantoren; 

voor 1-op-1 vervangingen van oude 
verlichting (met 2,4 m tussenafstand).

De OFR-uitvoeringen (U3 of U7) werden specifiek ontworpen voor tussenafstanden van  2,4 m
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max
m

ax

Subreeks 3: Optimized For Interdistances (OFI) 

De OFI-armaturen (U3 of U7) zijn geschikt voor grote ruimtes 
waarin u maximale tussenafstanden wil halen. 

Resultaat: een minimum aantal armaturen en een 
geoptimaliseerde energiekost.

Zeer breedstralende lichtverdeling 
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28.80m

14.40m

28.80m

14.40m

In de praktijk (U3)

In een ruimte van 28,8 op 14,4 meter heb je met U31 (OFC) of U39 (OFR) 72 armaturen nodig om een gemiddeld 
verlichtingsniveau van 500 lx te halen. Met U33 (OFI) heb je voor eenzelfde ruimte slechts 32 armaturen nodig.

OFC U31 OFR U39  OFI U33
Type U3152/LEDN330S U3952/LEDN230S U3352/LEDN770S
Aantal 72 72 32
Verlichtingsniveau 525 lx 507 lx 529 lx
Gelijkmatigheid 0,81 0,86 0,78
Geïnstalleerd vermogen 1656 W 1584 W 1408 W
Specifiek vermogen 0,76 W/m2/100 lx 0,75 W/m2/100 lx 0,64 W/m2/100 lx

OFC/OFR OFI

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is 
niet aansprakelijk  voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document. LED MF @ 50.000H.
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28.80m

14.40m

28.80m

14.40m

In de praktijk (U7)

In een identieke ruimte (28,8 op 14,4 meter) heb je 72 U71-armaturen (OFC of OFR) nodig voor een gemiddeld 
verlichtingsniveau van 500 lx. Met U73 (OFI) heb je voor dezelfde ruimte slechts 32 armaturen nodig. 

OFC U71 OFR U71 OFI U73
Type U712R1/LEDN2430S U712R1/LEDN1230S U732R1/LEDN4870S
Aantal 72 72 32
Verlichtingsniveau 531 lx 517 lx 544 lx
Gelijkmatigheid 0,85 0,83 0,81
Geïnstalleerd vermogen 1728 W 1872 W 1664 W
Specifiek vermogen 0,79 W/m2/100 lx 0,87 W/m2/100 lx 0,74 W/m2/100 lx

OFC/OFR OFI

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is 
niet aansprakelijk  voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document. LED MF @ 50.000H.
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Reeksoverzicht 

U3

U31 (OFC) U39 (OFR) U33 (OFI)
vierkant of langwerpig vierkant vierkant of langwerpig vierkant of langwerpig

2.000 tot 5.000 lm 2.000 lm 3.000 of 4.000 lm 3.000 tot 7.000 lm
Wit of aluminium afscherming

UGR ≤ 19

3.000 of 4.000 K

Statisch / DALI / DALI ELS

Naar de producten Naar de producten Naar de producten

U7

U71 – U72 (OFC) U71 (OFR) U73 (OFI)
vierkant of langwerpig vierkant of langwerpig vierkant of langwerpig

2.600 tot 4.750 lm 2.000 tot 3.000 lm 2.600 tot 7.200 lm
UGR ≤ 16 of 19 UGR ≤ 19

3.000 of 4.000 K

Statisch / DALI / DALI ELS

Naar de producten Naar de producten Naar de producten

https://www.etaplighting.com/nl/series/u3?series%5B0%5D=flux_lm_%3A%28min%3A1900%2Cmax%3A8000%29&series%5B1%5D=subranges%3AGeoptimaliseerd%20voor%20comfort
https://www.etaplighting.com/nl/series/u3?series%5B0%5D=%3A266&series%5B1%5D=subranges%3AGeoptimaliseerd%20voor%20renovatie
https://www.etaplighting.com/nl/series/u3?series%5B0%5D=%3A266&series%5B1%5D=subranges%3AGeoptimaliseerd%20voor%20tussenafstanden
https://www.etaplighting.com/nl/series/u7?series%5B0%5D=flux_lm_%3A%28min%3A2600%2Cmax%3A7200%29&series%5B1%5D=length%3A%28min%3A596%2Cmax%3A1716%29&series%5B2%5D=subranges%3AGeoptimaliseerd%20voor%20comfort
https://www.etaplighting.com/nl/series/u7?series%5B0%5D=flux_lm_%3A%28min%3A2600%2Cmax%3A7200%29&series%5B1%5D=length%3A%28min%3A596%2Cmax%3A1716%29&series%5B2%5D=subranges%3AGeoptimaliseerd%20voor%20renovatie
https://www.etaplighting.com/nl/series/u7?series%5B0%5D=flux_lm_%3A%28min%3A2600%2Cmax%3A7200%29&series%5B1%5D=length%3A%28min%3A596%2Cmax%3A1716%29&series%5B2%5D=subranges%3AGeoptimaliseerd%20voor%20tussenafstanden
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Meet the families



www.etaplighting.com

U3 & U7


