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US3

• Softlight met 100% indirecte verlichting

• Comfortabel licht, geen directe inkijk

• Helder en uniform verlichte ruimtes

• Breed toepasbaar

• Gemakkelijke installatie en onderhoud
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US3 | Softlight met 100% indirecte verlichting

De US3 armaturen hebben een gesloten lampafscherming en brengen het licht via de secundaire optiek in de ruim-
te. 

Leds in 3000K (warm wit) 
of 4000K (koud wit)

Gesloten lampafscherming, 
witgelakt

Secundaire optiek: zijreflectoren met 
hoogreflecterende, witte lak. 

De softlight armaturen met gesloten lampafscherming brengen het licht via de secundaire optiek in de ruimte.
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US3 | Comfortabel licht, geen directe inkijk

Het felle ledlicht wordt volledig afgeschermd door de 
gesloten lampafscherming, dit vermijdt directe inkijk in 
de lichtbron.

US31 kan worden toegepast in ruimtes waar directe 
inkijk storend is: verzorgingstehuizen en ziekenhuizen, 
crèches, medische praktijken en revalidatiecentra.

Voor klaslokalen en kantoren zijn versies met UGR ≤ 19 
beschikbaar.
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US3 | Helder en uniform verlichte ruimtes

US3 armaturen verlichten wanden en plafonds 
gelijkmatig wat resulteert in helder verlichte ruimtes.

Er zijn geen schaduwen of aftekeningen tussen wel en 
niet aangelichte zones zichtbaar. Het licht is discreet 
en zorgt voor een aangename verlichting.
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US3 | Hoog rendement en lange levensduur

De uitgekiende lichttechniek en de 
hoogkwalitatieve leds zorgen voor 
softlightarmaturen met een hoog rendement 
(tot 122 lm/W) en lange levensduur (92% 
LLMF na 50.000 branduren)

• Crèche: 9 x 9 m
• 9 x US3141/LEDN40S
• UGR ≤ 22
• 351 lux
• 1,17 W / m² / 100 lux

• Klaslokaal: 9 x 9 m
• 16 x US3141/LEDN20S
• UGR ≤ 19
• 335 lux
• 1,12 W / m² / 100 lux
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US3 | Breed toepasbaar

US3 armaturen zijn beschikbaar in versies voor 300 lux en 500 lux toepassingen, telkens in warm wit (3000K) en 
koud wit (4000K).

De armaturen kunnen op vraag aangepast worden (bv. geïntegreerde daglichtsensor ELS, noodunit, ...).
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US3 | Installatie zonder zorgen

De armaturen zijn eenvoudig te 
installeren in systeemplafonds  

(M300 / M600). 
Voor gipsplafonds is een 
aangepast inbouwkader 

beschikbaar. 

Plug & play aansluiting met een 
Wieland stekker. 

De optiek vormt een gesloten 
geheel en is eenvoudig te reinigen.
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