
                                                                                                                                           
RMN – Jade 300 – 3316 LJ Dordrecht – Netherlands                                                                      

Phone +31 (0)85 27 32 216 – email info@rmn.eu - www.repairmanagement.nl

Fabrikant van hoogwaardige LED verlichting met een uniek ontwerp en exceptioneel warmte management.
Manufacturer of high end LED luminaires with a unique design and thermal management. 
DOUBLEPOWER!! TREE LED Armaturen
Energy efficiënt industrieel LED armatuur voor plafond montage en locale verlichting.
Voorzien van een exceptioneel warmte management!!
Behuizing geproduceerd uit geëxtrudeerd, geanodiseerd zeewater bestendig aluminium profiel.
Het oppervlak en koelvinnen zijn dusdanig gevormd dat ze de meest efficiënte warmteafvoer van de lichtbron verzorgen en even-
eens minimaliseren ze ophoping van stof.
Verschil tussen omgevingstemperatuur en temperatuur op het referentiepunt van de LED-chip is niet meer dan 18˚C.
Met andere woorden bij een omgevingstemperatuur van 60˚C bereikt de chip een temperatuur van slechts 78˚C wat unieke waar-
den zijn voor LED-armaturen. 
Geen stroboscoop effect. Eenvoudige installatie punten verschuifbaar over de lengte van het armatuur.
Optioneel IP 68 connector voor snelle en betrouwbare aansluiting van de stroomkabel.

Levensduur:
Doublepower!! TREE armaturen kunnen dus toegepast worden in extreme condities, zelfs bij hoge omgevingstemperaturen.
De LED-chips in doublepower!! TREE armaturen worden in tegenstelling tot concurrerende producten met dubbele kracht ver 
beneden hun maximale voedingsstroom en in overeenstemming met de aanbevelingen van de chipproducent die hun levensduur 
garandeert op basis van tests beschermd. Meestal worden de doublepower!! TREE LED-chips op niet meer dan 60% van hun 
maximale voedingsstroom aangestuurd.
Deze armaturen worden dan ook gegarandeerd op minimaal 100.000 uur.
Verblindingsfactor:
Veel producenten ondervinden problemen met de mate van verblinding (UGR) met betrekking tot hun armaturen.
Om lagere verblindingsniveaus te verzorgen zijn de LED-modules dieper ingebed in de behuizing van de TREE-armaturen. 
De straling wordt geregeld door geschikte optica en/of het oppervlak van een grote reflector.
Op deze manier wordt er een lage mate van verblinding bereikt met behoud van een zeer hoog rendement van de lichtstroom. Voor 
speciale toepassingen (lokale verlichting, ruimtes voor kwaliteitscontrole etc.) zijn er Doublepower TREE-armaturen beschikbaar 
met een diffuser die de UGR-waarden verlaagt.
Een extreem lange ware levensduur van wel 100.000 hours (L80B10) en 6 tot 10 jaar volledige garantie.

DOUBLEPOWER!! TREE LUMINAIRES LED OP ZEE
      

Extreem Duurzame Industriële LED armaturen

Frontglas met 
diffuus glas voor 
extra lage UGR 

waarden

Specificaties zijn:

Lichtbron:     TRIDONIC LLE EXCITE LED strip
Levensduur van de lichtbron:   100.000 uur / L70F50
Levensduur van de elektronica:   > 100.000 uur
Afdekglas:     3mm gehard veiligheidsglas AGC Clear Vision /PMMA voor HACCP toepassingen.
     Hoge lichtdoorlatendheid, antistatisch, geen degradatie over de tijd.
Behuizing:     Geperst geanodiseerd zeewater bestendig aluminiumprofiel.
     Zeer efficiënte warmteafvoer voor optimaal warmtebeheer.
     Bij een omgevingstemperatuur van +50˚C is de chip temperatuur slechts +66,5˚C
     Bij een omgevingstemperatuur van +60˚C is de chip temperatuur slechts +78˚C
Bescherming:     IP65
Omgevingstemperaturen en elketronica:  Van -25˚C tot +60˚C (-40˚C tot +65˚C voor EXtreme Industry TaMax type)
     (TaMax iet leverbaar in dee 1-module korte uitvoering)
Optisch systeem en reflectors:   Lineaire lenzen 90˚ / 60˚ / reflector gemaakt van ALMECO VEGA / combinatie
     van lage verblindingswaarden.
Overig:      Dimbaar optioneel met DALI/DSI protocol, bruikbaar voor in complexe
     controle systemen doublepower!! DALI/KNX

Toepassingen voor ruimtes van 2 tot 18 meter. 
Voor omgevingen met zeer hoge temperaturen en extreem stoffige en aggresive omgevingen.
Zware industrie, productie faciliteiten, magazijnen, hoofdverlichting op plafond montage, machinekamers
Zeer bruikbaar voor gebruik aan boord van zeegaande schepen voor binnen- als buitengebruik.
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Voordelen zijn:

Alle doublepower LED armaturen hebben een enorme
lange levensduur. Van 60.000 uur voor de AIR armaturen
tot wel 100.000 uren voor de TREE, de SKY en de RAY
armaturen.
De doublepower LED komen met een volledige 6 tot 10
jaar lange garantie (op het complete armatuur).

Doublepower LED armaturen zijn extreem energie
efficient en uitgevoerd met de laatste LED technologie.

Doublepower LED armaturen kunnen bediend worden
met een smartphone (als optie).

Doublepower LED worden ontwikkeld en geproduceerd
voor de meest veeleisende omgevingen.

Doublepower verzorgt het fine tunen van de verlichtings-
systemen voor een verscheidenheid aan industriële toe-
passingen

Doublepower heeft meer dan 10 jaar ervaring in LED
techniek.

Doublepower systemen reduceren de jaarlijkse energie
kosten op verlichting en onderhoud hieraan significant.

Doublepower LED techniek staat voor een lange termijn
oplossing.

Doublepower werkt voor zeer bekende industriële
gebruikers.

Enkele referenties zijn:
Hyundia Auto Manufacturer Europe
ESAB 
Coca Cola
Ina
Gefco
Silon
Pewag
Iveco
Kia
MOL Logistics
Metro Makro
Parker
Schneider Electric
Yusen Logistics

Verkrijgbaar van 1 tot 4 modules 2.225 tot 11.600 
lumen (17,5W tot 102W). Lengtes 636mm tot 
1616mm
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Doublepower!! TREE LED warmte management

Doublepower!! TREE LED armatuur met kabelwartel

Doublepower!! TREE LED armatuur met GESIS IP68 
Connector


