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DRENTS MUSEUM – ASSEN, NEDERLAND

MET LICHT 
HELPEN WE U 
UW VERHAAL 
TE VERTELLEN
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"We bewaren het verleden, definiëren 

het heden, en leiden op voor de 

toekomst. Onze collecties tonen 

het bewijs van de creativiteit van 

de mensheid en de rijkdom van de 

natuurlijke wereld; ze inspireren, 

boeien, en verlichten."1

1Een manifest voor museums – het creëren van uitmundende musea die klaar zijn voor de 21e eeuw 

HET BELANG VAN MUSEA HET VERTELLEN VAN EEN VERHAAL – 
MENSEN ERDOORHEEN LEIDEN

Verlichting speelt een belangrijke rol in het gidsen van bezoekers door hun museum- 

of galerie-ervaring; de reis begint vanaf het moment dat de bezoeker de buitengevel 

ziet. Verlichting speelt een essentiële rol, of het nu gaat om het creëren van spanning 

bij de aankomst of het communiceren van drama of contemplatie binnen de 

tentoonstellingsruimte:

 – Verlichting kan worden gebruikt om de sfeer van de tentoonstellingsruimte te 

beïnvloeden

 – Het kan worden gebruikt om de ogen van bezoekers naar de prachtige kunstwerken en 

sculpturen te trekken

 – Het subtiele spel van licht en duisternis kan worden gebruikt om de reis van de 

bezoeker van binnenkomst tot uitgang te begeleiden

ASHMOLEAN MUSEUM – OXFORD, VERENIGD KONINKRIJK

 – 37% van de volwassenen in het VK, (meer dan 14 miljoen mensen), brengt minstens 

1 keer per jaar per jaar een bezoek aan een museum of galerie; dit is één van de 

hoogste percentages in Europa

 – In Britse musea liggen meer dan 170 miljoen objecten en natuurlijke specimens

 – Het Louvre in Parijs is met 9,3 miljoen bezoekers per jaar 's werelds best bezochte 

museum

 – Toegang tot cultuur, wordt meer en meer gezien als een fundamenteel recht, op 

dezelfde manier als onderwijs, gezondheidszorg, en andere fundamentele rechten

 – De best bezochte tentoonstellingen in 2014 vonden plaats in het National Palace 

Museum, Taipei, gevolgd door het Centro Cultural Banco do Brasil in Rio de Janeiro. 

Het Musee d’Orsay in Parijs had de best bezochte expositie in Europa en staat 

daarmee op plaats 15.

“ VORM BESTAAT ENKEL ALS ER LICHT IS, 
EN ONZE PERCEPTIE VAN DE WERELD OM 
ONS HEEN IS VOLLEDIG AFHANKELIJK 
VAN LICHT"

Claude Monet

ASHMOLEAN MUSEUM – OXFORD, VERENIGD KONINKRIJK
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De verlichtingsuitdaging in hedendaagse 

musea en galeries is het zorgen voor een 

balans tussen de kwaliteit van de verlichte 

omgeving - wat er ook wordt getoond 

- en het energieverbruik gedurende 

de levenscyclus van de installatie. Het 

'displayverlichtings-mantra' dat hier 

getoond wordt, illustreert de balans die 

nodig is tussen zichtbaarheid, interesse, 

behoud, en milieu-overwegingen.

De verlichting van ruimtes in musea en galeries moet de textuur, kleur, en vorm 

van expositiestukken ondersteunen en accentueren, of het nu gaat om historische 

artefacten, moderne kunst, 2D-schilderijen of 3D-sculpturen.

Het spel van licht en donker kan in de tentoonstellingsruimte zorgen voor hele 

andere effecten. In een donkere expositieruimte kan dramatische spanning worden 

gecreërd door smalle lichtbundels door de duisternis te laten snijden, waardoor de 

blik van de bezoekers haast naar de tentoongestelde stukken wordt getrokken.

DISCOVERY MUSEUM – NEWCASTLE UPON TYNE, VERENIGD KONINKRIJK

Zoals bij alle succesvolle 
verlichtingsprojecten is de sleutel 
tot een succesvol museum- of 
galerie-ontwerp een goede briefing.

“ JE MOET WETEN WAT HET 
MUSEUM TENTOONSTELT, HOE 
VAAK DE EXPOSITIES WORDEN 
VERANDERD, EN JE MOET MET DE 
CURATOREN OM TAFEL GAAN OM 
TE WETEN TE KOMEN WAT HUN 
EISEN EN PRIORITEITEN ZIJN"

aldus Jeff Shaw, Associate 
Director Verlichting bij Arup

DE UITDAGING ACCENT OP DE WEERGAVE

PUSHKIN MUSEUM – MOSKOU, RUSLAND

MUSEO VICENZA - VICENZA, ITALIË



MUSEA EN GALERIES 9MUSEUMS EN GALERIEËN8

Om de bezoekerservaring te verbeteren, 

moet bij het verlichten van sculpturen het 

contrast tussen licht en schaduw worden 

geoptimaliseerd, voor een maximale 

impact. De optimale verlichtingshoek 

voor sculpturen is 30°, omdat er hiermee 

voor wordt gezorgd dat toeschouwers 

geen schaduw creëren. Door een 

reeks smalle lichtbundels met lagere 

en hogere intensiteiten te gebruiken 

vanuit deze optimale belichtingshoek, 

kan de natuurlijke schoonheid van het 

tentoongestelde stuk tot leven worden 

gebracht en schitteren.

NATIONAL PORTRAIT GALLERY – LONDEN, VERENIGD KONINKRIJK

Door ervoor te zorgen dat er geen licht terechtkomt op omringende muren worden items omkaderd 

en ontstaat een maximale impact. Men kan statische objecten eruit laten zien alsof ze op je af 

komen, wat binnen een ruimte direct de aandacht van bezoekers trekt. Grotere muurdisplays 

komen juist mooi uit bij uniforme muurverlichting, en deze eigenschap kan worden gebruikt om 

binnen de expositie een meer meditatieve stemming op te roepen. Voor uniforme muurverlichting 

moeten armaturen zo worden gepositioneerd dat de kans wordt geminimaliseerd dat bezoekers voor 

schaduw zorgen, en ook zodanig dat reflecties worden voorkomen.

“ IK DENK DAT LICHT EEN ACTIEF, 
BEREKEND ONDERDEEL VAN 
ARCHITECTUUR IS. VERLICHTING 
MOET ONDERGESCHIKT ZIJN AAN 
ARCHITECTUUR, EN MOET DE ERVARING 
VAN MENSEN BINNEN DE VERLICHTE 
RUIMTE VERBETEREN."

Martin Lupton, Light Collective

STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR - ALKMAAR, NEDERLAND

VERLICHTINGSTECHNIEKEN: 
VERLICHTEN VAN SCULPTUREN / OBJECTEN / ARTEFACTEN
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Accentverlichting met smalle lichtbundels 

zorgt voor een heldere verlichting van 

sculpturen en schilderijen, zodat deze de 

aandacht trekken van de bezoeker. 

Er kan worden gekozen voor lichtbundels 

met verschillende diameters, afhankelijk 

van het te verlichten object. Voor 

grotere kunststukken is het verlichten 

van hele muren belangrijk, en hiermee 

kan er een ruimtelijk gevoel worden 

gecreëerd, waardoor bezoekers een 

stap achteruit kunnen doen en op een 

meer beschouwende manier op het stuk 

kunnen reflecteren. Door de stralingshoek 

van lichtbronnen met brede lichtbundels 

zo in te stellen dat de bundels elkaar 

verticaal in de lengte snijden, 

kan een uniforme lichtdistributie worden 

gerealiseerd.

VERLICHTINGSTECHNIEKEN: 
CONTRASTRATIO'S

VERLICHTINGSTECHNIEKEN: 
ACCENT VS WALLWASH

De contrastintensiteit tussen lichte en donkere 

gebieden bepaalt de sfeer binnen de expositieruimte. 

Door gebruik te maken van accentverlichting 

zorgen sterke lichte en donkere contrasten ervoor 

dat het focuspunt alle ogen naar het betreffende 

object toe trekt. Traditioneel gezien werden meestal 

contrastratio's geadviseerd van 6 op 1 tussen de 

meest lichte en donkere objecten in het gezichtsveld, 

voor musea, en van 2 op 1 voor galeries.

“ EEN RUIMTE KAN UITNODIGEND EN 
INTERESSANT WORDEN GEMAAKT 
DOOR DE MUREN TE VERLICHTEN 
OF EEN OPPERVLAKTETEXTUUR TE 
BENADRUKKEN."

Ralph Peake, 
Professional Lighting Design Magazine

MUSEUM ROCKOXHUIS - ANTWERPEN, BELGIËDRENTS MUSEUM – ASSEN, NEDERLAND
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Het artefact in het middelpunt van de 

belangstelling zetten moet het hoofddoel 

zijn van alle museumverlichting. 

Accentueren speelt een essentiële rol 

bij het benadrukken van de natuurlijke 

schoonheid van een object, en bij het tot 

leven wekken ervan, recht voor de ogen 

van de bezoeker. Het gebruik van gericht 

licht biedt een diep contrast tussen licht 

en donker, en dit contrastniveau kan een 

maximaal effect creëren als het wordt 

aangevuld met verlichting met een lagere 

intensiteit. Door een mix te gebruiken van 

puntlichtbronnen met hogere en lagere 

intensiteiten kan de oppervlakte van het 

tentoongestelde item en haar vorm en 

textuur worden vergroot, en wordt haar 

natuurlijke rijkheid en glans onderstreept.

In de tentoonstellingsruimte kan extra 

drama worden bereikt door gebruik 

te maken van Gobo-projectie en 

-cadrage. Gobo's, of gestructureerde 

lenzen, kunnen worden gebruikt om 

specifieke beelden of patronen op 2D- of 

3D-oppervlakken te projecteren, waardoor 

er extra drama aan de tentoonstelling 

wordt toegevoegd. Cadrage is ook nuttig 

als er een scherpe bundel nodig is om 

het te laten lijken alsof een specifiek 

2D-object 'van de muur springt'. Dankzij 

de precisie van de bundel lijkt het erop 

dat het beeld van binnenuit gloeit, in 

plaats van dat men ziet dat het ergens 

anders vandaan wordt verlicht.

VERLICHTINGSTECHNIEKEN: 
HIGHLIGHTING

KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS – BRUSSEL, BELGIË

KELVINGROVE – GLASGOW, VERENIGD KONINKRIJK



Dankzij de vele mogelijke 

stralingshoeken kunnen ontwerpers 

en curatoren elk gewenst effect 

creëren, of het nou het accentueren 

van een klein object op een voetstuk 

betreft, of de verlichting van 

een groot sculptuur of een grote 

installatie.

Smalle lichtbundels leveren licht 

met een hoge intensiteit over 

grotere afstanden en hebben een 

stralingshoek van <10°.

 – Railspots met een stralingshoek 

van 10°-20° zijn erg handig voor 

accentverlichting van 3D-vormen

 – Railspots met een stralingshoek 

van 25°-35° en brede lichtbundels 

met een stralingshoek van >45° zijn 

flexibele hulpmiddelen voor het 

creëren van uniforme verlichting op 

grote oppervlaktes

‘SPOT’ LICHTBUNDEL FRONTAAL

‘WIDE FLOOD’ LICHTBUNDEL FRONTAAL

BREDE ‘FLOOD’ LICHTBUNDEL FRONTAAL

STRALINGSHOEKEN

NATUURMUSEUM BRABANT – TILBURG, NEDERLAND

DRENTS MUSEUM – ASSEN, NEDERLAND
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SERGIEV POSAD STATE HISTORY AND ART 
MUSEUM PRESERVE – MOSKOU, RUSLAND
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Door daglicht in een ruimte te brengen 

ontstaat er een connectie met de 

buitenwereld, en het dynamische 

aspect hiervan helpt de bezoeker 

om de architectuur van de ruimte te 

interpreteren en zich er meer in thuis te 

voelen.

Wat betreft lichtkwaliteit is daglicht uniek; 

haar kleurweergave is superieur, maar 

tegelijkertijd moet ook rekening worden 

gehouden met de potentiële schade die 

direct zonlicht met UV-straling en hitte 

kan veroorzaken. Daglicht kan in musea 

en galeries worden gebruikt, zolang het 

gecontroleerd wordt verspreid en direct 

contact met 2D- en 3D-stukken wordt 

vermeden.

Bovendien verandert de kleurtemperatuur 

van daglicht gedurende de dag, het 

seizoen en het jaar. Om rekening te 

kunnen houden met deze voortdurende 

veranderingen delen ontwerpers 

verlichting vaak op in twee elementen: 

omgeving en focus, waarbij voor 

omgevingsverlichting op sommige 

momenten daglicht wordt gebruikt, 

terwijl als het buiten donkerder wordt het 

kunstlicht wordt toegevoegd. 

 – Groeps-dimmen creërt een ingetogen sfeer 

die de bezoekers naar het tentoongestelde 

object trekt

 – Individueel dimmen trekt het oog van de 

bezoeker richting een specifiek object, 

maar geeft dit object ook context en diepte

 – Lage contrastniveau's zijn ideaal voor het 

creëren van een lichte en luchtige ruimte 

om de bezoeker mee naar binnen te 

trekken, en om hem/haar de hele ruimte te 

laten ontdekken

 – Hoge contrastniveau's gidsen de bezoeker 

naar belangrijke focuspunten binnen de 

ruimte, en creëren meer een soort theater-

ervaring.

LICHTEFFECTEN INTEGRATIE MET 
NATUURLIJK 
DAGLICHT

“ ONGEVEER 30 JAAR GELEDEN KWAM 
ER EEN GROTE BEWEGING OP GANG 
VOOR HET BLACK BOX-CONCEPT, 
WAARBIJ GALERIES EN MUSEA 
COMPLEET WERDEN AFGESLOTEN 
VAN DE BUITENWERELD, MAAR OP 
DIT MOMENT OPENEN WE ZOWEL 
LETTERLIJK ALS FIGUURLIJK DE 
GORDIJNEN"

Mark Sutton Vane, hoofd bij Sutton 
Vane Associates Lighting Design

MUSEUM VAN ELSENE - BRUSSEL, BELGIË

ÉLÉPHANT PANAME – PARIJS, FRANKRIJK

HOGE CONTRASTNIVEAU'SLAGE CONTRASTNIVEAU'S

INDIVIDUEEL DIMMENGROEPSDIMMEN



MUSEA EN GALERIES MUSEA EN GALERIES 1918

SELECTEER HET JUISTE ARMATUUR VOOR HET DOEL

Bij het verlichten van een ruimte of 

expositie kan de lichtontwerper of 

curator kiezen uit een breed scala 

aan verlichtingsinstrumenten en 

-technieken:

 – Verschillende lichtbundels, bijv. 

smalle spot, spot, flood of wide flood

 – Cadrage (framing) en gobo’s

 – Verlichting van een hele muur

 – Montagehoogte – vooral bij grote 

objecten of hoge plafonds

 – Tegengaan van lichtlekkage

 – Dimmen op de railspot zelf en via 

het circuit, met DALI

 – Het gebruik van rails voor totale 

flexibiliteit wat betreft de richting 

en positionering van het licht

ULSTER FOLK & TRANSPORT MUSEUM – HOLYWOOD, NOORD-IERLANDMUSEE D’HISTOIRE NATURELLE – RIJSEL, FRANKRIJKDEUTSCHES MUSEUM – MÜNCHEN, DUITSLAND

KELVINGROVE – GLASGOW, VERENIGD KONINKRIJK

“BELANGRIJK IS DAT JE NIET VOOR ELK 
ONDERDEEL BINNEN EEN RUIMTE EEN 
ANDER ARMATUUR VOORSCHRIJFT. 
EENHEID EN RUST IN HET BEELD 
BEREIK JE ONDER ANDERE DOORDAT 
OVERAL DEZELFDE ARMATUREN 
WORDEN GEBRUIKT. WITTE EN ZWARTE 
ARMATUREN OF VERSCHILLENDE 
FORMATEN EN/OF VORMGEVING DOOR 
ELKAAR HEEN KAN EEN ONRUSTIG 
BEELD VEROORZAKEN."

aldus Tom Verheijen en Pelle Herfst, 
Rapenburg Plaza.
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Licht is een belangrijke oorzaak van 

schade aan bibliotheekcollecties en 

archieven. Papier, bindingen en media 

(inkt, fotografische emulsies, kleurstoffen 

en pigmenten) zijn bijzonder gevoelig voor 

licht.

Traditionele lampen kunnen voorwerpen 

in musea erg snel beschadigen, zelfs met 

beschermende filters. Led-technologie 

daarentegen geeft geen IR- en UV-licht 

en is daarom ideaal voor kwetsbare 

omgevingen zoals galeries en musea.

Materiaal/object Gevoeligheid Aanbevolen Lux-niveau

Kostuums en andere textielen,bont 

en veren, geverfd leer,prenten, 

tekeningen, aquarellen, postzegels, 

manuscripten, kleurtekeningen, oude 

foto's, miniaturen,transparanten 

en dunbeschilderde onbehandelde 

schilderijen op canvas

Hoog 50 Lux

Olieverf en tempera-schilderijen, lakwerk, 

kunststof, hout, meubels, hoorn,been, 

ivoor, ongeverfd leer, mineralen,en 

moderne zwart-wit foto's

Medium 100 Lux

Steen, keramiek, glas en metaal Laag 300 Lux

DE SCHADELIJKE EFFECTEN VAN LICHT

LANGDURIGE 
BLOOTSTELLING 
AAN IR- EN 
UV-STRALING

LANGDURIGE 
BLOOTSTELLING
AAN LED-LICHT

MUSEA EN GALERIES 21
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De kleurtemperatuur van een led bepaalt 

of deze warm of koud licht uitstraalt. Hoe 

hoger de kleurtemperatuur van een led, 

hoe koeler het lichteffect. Een koel wit 

licht heeft dan ook een kleurtemperatuur 

van 4000K, terwijl een warmer licht een 

kleurtemperatuur heeft van 2800K.

De kleurtemperatuur die wordt gebruikt 

om een item te verlichten heeft niet 

alleen invloed op de kleurweergave 

van het object of de ruimte, maar ook 

op de stemming die aan de bezoeker 

gecommuniceerd wordt. 

Koeler wit zorgt ervoor dat de 

tentoonstelling scherper en moderner 

overkomt, terwijl een erg warme 

kleurtemperatuur, zoals 1600K 

(vergelijkbaar met kaarslicht) de ruimte 

gezelliger doet aanvoelen.

De opkomst van leds met veranderbare 

kleuren heeft curatoren en ontwerpers 

meer mogelijkheden gegeven om 

stemmingen te creëren. Dezelfde 

lichtbron kan nu worden gedimd van 

een kleurtemperatuur van middaglicht 

(3000K) tot de warmere, zachtere 

tinten van avondlicht (1600K), 

terwijl de superieure lichtkwaliteit en 

bundelbreedte-opties behouden blijven. 

DISPLAYVERLICHTING – 
KLEURWEERGAVE EN TEMPERATUUR

KLEURTEMPERATUUR

5000K

4000K

3000K

MUSEA EN GALERIES 23

Kenmerkende toepassingRendering groep

Nauwkeurig
Medisch onderzoek,
kleurendrukcontrole, kunstgalerieën 

Goed
Winkels, showrooms, restaurants,kantoren, enz.

Middelmatig
Kantoren, klaslokalen,veiligheidsverlichting 
supermarkten, ruimten voor handenarbeid, enz.

Slecht
Straatverlichting, parkeerplaatsen, enz.

Niet belangrijk
Straatverlichting 

100

90

80

60

40

20

1A (Ra>90)

4 (40>Ra>20)

2A (80>Ra>70)

2B (70>Ra>60)

3 (60>Ra>40)

1B (90>Ra>80)

Ra:
90-100

Ra:
70-80

Ra:
<70

Kleurweergave is een belangrijke 

factor om over na te denken bij het 

verlichten van musea en galerijen. 

De kleurweergave-index (Ra) geeft 

een algemene indicatie van het 

kleurweergave-vermogen van een 

lichtbron. Een CRI van 100 is het 'beste  

of waarheidsgetrouw', terwijl CRI's  

van boven de 80 worden beschouwd  

als goed.

Het doel van elke curator is om elk object 

er zo 'natuurlijk' mogelijk uit te laten 

zien als het wordt verlicht. Omdat leds 

traditioneel gezien wit licht geven door 

blauw licht te combineren met een gele 

fosfor, zijn ze beter in het verlichten van 

de blauwere kleuren dan van de rodere 

kleuren in het kleurenspectrum. Het 

eindresultaat kan zijn dat rode kleuren 

en huidtinten minder goed zichtbaar zijn. 

Om dit te voorkomen kunnen in galerijen 

en musea het beste led's met een CRI  

van >90 worden gebruikt om ervoor 

te zorgen dat rode kleuren er pittig en 

levendig uit zien. 

ÉLÉPHANT PANAME – PARIJS, FRANKRIJK

“ OM KLEUREN VAN EEN ARTEFACT GOED 
TOT ZIJN RECHT TE LATEN KOMEN 
HEB JE EEN GOEDE KLEURWEERGAVE 
NODIG. DAARNAAST MERK JE HET 
ALS BEZOEKER ONBEWUST ALS ER IN 
HET LICHT FREQUENTIES ONTBREKEN, 
DAT HET LICHT NIET ‘COMPLEET’ IS. ER 
MIST IETS WAT VOOR EEN GEWONE 
BEZOEKER MISSCHIEN HET BESTE IS TE 
OMSCHRIJVEN ALS SFEER. ”

aldus Tom Verheijen en Pelle Herfst, 
Rapenburg Plaza
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 – Leds zijn veel energie-efficiënter dan 

halogeenlampen

 – Leds leveren in het gebruik aanzienlijke 

kostenbesparingen op vergeleken met 

halogeenlampen

 – Dankzij de verminderde warmteafgifte 

van leds zijn de kosten voor het gebruik 

van airconditioning lager dan bij 

halogeenlampen

 – Leds hebben een lange levensduur, 

waardoor de onderhoudskosten lager 

zijn en lampen minder vaak vervangen 

hoeven te worden

 – In tegenstelling tot halogeenlampen 

stralen leds geen UV- of IR-licht uit

 – De kleurweergave van leds verandert 

niet als ze worden gedimd (tenzij 

lichtbronnen met kleurdimming 

worden gebruikt), waardoor de kleur 

van verlichte objecten ten alle tijden 

consistent is

 – Door leds te gebruiken in combinatie 

met kleurfilters heeft u een nog grotere 

ontwerpflexibiliteit en bespaart u nog 

meer kosten (halogeenlampen hebben 

vanwege de uitstraling van UV-licht en 

hitte dichroïsch glas nodig)

LED VS HALOGEEN LED-KENMERKEN 
EN VOORDELEN

Eigenschappen

Lange levensduur

Energie-efficiëntie

Inherent robuust

Geen opwarmtijd 

nodig

Richtbaarheid

Geen kwik of lood

Onbegrensd dimbaar

Kleurverzadiging

Voordelen

50.000 uur bij 70% lumenbehoud

100 lm/W

Led is een niet-kwetsbare constructie

Direct licht

Minimale systeemverliezen

Milieuvriendelijk

Lichteffecten en energiebesparing

Oneindig kleurenpalet 

ÉLÉPHANT PANAME – PARIJS, FRANKRIJK

Leds produceren zeer weinig UV/IR, beschermt 
gevoelige voorwerpen

Kenmerken Prestaties Key: Led CRI90+ LedHalogeen

Energie-efficiëntie

Lumenbehoud

Kleurweergave

Levensduur

UV/IR

Dimbaarheid

Warmteontwikkeling

Initiële kost

Kost gedurende 
levensduur

Bijkomende optische kost Optische controle met led is relatief eenvoudig en goedkoop. 
Halogeenoptieken en -filters zijn duur.

Snelle terugverdientijd in luttele 6 maanden door 
besparing in energieverbruik en onderhoudskost

Led = hogere initiële investering

Check voor led de dimmer compatibiliteitslijst 
- goede led = +80% compatibel

Led genereert minder warmte, waardoor ruimte minder 
opwarmt en minder airco nodig is = meer energiebesparing

Lumenbehoud led loopt sneller terug dan halogeen 
maar over een langere periode

Kies CRI90+ Leds voor 'halogeen'-kleurweergave

Led tot 90% efficiënter

Levensduur led tot 50 keer langer

 – Om het licht te spreiden kunnen bij led-

lampen diffuusfilters worden gebruikt 

(halogeenlampen hebben hiervoor dure 

lenzen nodig)

 – Leds zijn bij de aanschaf duurder 

dan halogeenlampen, maar de 

terugverdientijd is kort dankzij de 

besparingen op energie en onderhoud

 – Leds kunnen rode kleuren en huidtinten 

vervagen. Zorg bij levendige rode 

kleuren daarom voor een CRI van >90.
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Vergeleken met traditionele 

lichtbronnen zorgen leds voor 

aanzienlijke energiebesparingen, geen/

verwaarloosbare UV- en IR-straling, 

minder warmte-opwekking dan 

halogeenlampen, en een lange levensduur 

van hoge kwaliteit. De vooruitgang van 

led-technologieën heeft ervoor gezorgd 

dat leds een goede kleurweergave 

hebben, een scala aan lichtbundels en 

stralingshoeken, en kleurtemperaturen 

van 1600K tot 4000K, waarmee leds 

uitermate geschikt zijn geworden 

voor musea en galeries. Bovendien 

zullen technologieën gebaseerd op 

digitale verlichting, zoals zichtbare 

lichtcommunicatie (VLC) de ervaringen 

van galerie- en museumbezoekers de 

komende jaren steeds meer verbeteren.

WAAROM LED 
KIEZEN?

ANDERE 
VOORDELEN 
VAN LED

COMPTON VERNEY MUSEUM – WARWICKSHIRE, VERENIGD KONINKRIJK
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duur

“ LED-VERLICHTING BIEDT MEER 
DAN ALLEEN LICHT, HET BIEDT 
OOK NIEUWE MANIEREN VOOR 
DRAADLOZE COMMUNICATIE EN 
INFORMATIE. MOMENTEEL WORDEN 
ER EXPERIMENTEN GEHOUDEN 
IN MUSEA, WAARBIJ BEZOEKERS 
INFORMATIE ONTVANGEN VIA LICHT. 
DE LICHTINRICHTING KAN PRECIES 
BEPALEN WAAR EEN BEZOEKER STAAT, 
EN KAN HUN ERVARING VERBREDEN 
VIA MOBIELE APPARATEN. NIET ALLEEN 
KUNNEN BEZOEKERS ZO INHOUDELIJKE 
INFORMATIE OVER EEN KUNSTWERK 
KRIJGEN, MAAR ZE KUNNEN OOK EEN 
FILM BEKIJKEN, MUZIEK LUISTEREN, OF 
LINKS NAAR GERELATEERDE OBJECTEN 
ONTVANGEN"

zeggen de lichtontwerpers van 
Beersnielsen, Sjoerd van Beers en 
Juliette Nielsen

Algemeen

 – Veel langere levensduur 

(tot 50.000 uur)

 – Lagere onderhoudskosten

 – Energie-efficiënter 

dan gloeilampen en 

halogeenlampen

 – Geen UV- of IR-straling

 – Zeer efficiënte PC-optica

Architectonisch/Ontwerp

 – Ontwerpflexibiliteit, klein 

formaat

 – Levendige verzadigde 

kleuren - zonder filters

 – Gericht licht zorgt voor een 

hogere systeemefficiëntie

 – Robuust, trillingsbestendig, 

solide verlichting

 – Minder lichtvervuiling, 

door verbeterde optische 

controle

Unieke voordelen van leds

 – Volledig dimbaar zonder 

kleurvariatie

 – Direct aan, volledige kleur 

en 100% verlichting

 – Geen efficiëntieverlies door 

het gebruik van filters

 – Installeer en vergeet

Milieu

 – Geen kwik in de lichtbron

Veiligheid/lage 

temperatuur

 – Koud opstarten mogelijk 

(tot -40°C)

 – Laagspanningsbedrijf <50V

 – Zeer efficiënt in koude 

omgevingen
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SUCCESVOLLE 
VERLICHTINGS- 
PROJECTEN

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE, RIJSEL, FRANKRIJK
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Het Ashmolean, Universiteit van Oxford, 

is 's werelds oudste publieke museum en 

één van Europa's populairste culturele 

toeristenbestemmingen. Het is de thuisbasis 

van de kunst- en archeologiecollectie van 

de Universiteit van Oxford en trekt ieder 

jaar meer dan 850.000 bezoekers. Het 

gebouw heeft continu onderhoud en 

aandacht nodig om aan de verwachtingen 

van de bezoekers te voldoen en om ervoor 

te zorgen dat het de verwelkomende 

uitstraling blijft houden waar het 

Ashmolean trots op is. Als onderdeel 

van deze voortdurende vernieuwing 

heeft het museumteam onlangs het 

verlichtingssysteem in haar galerijruimtes 

vernieuwd en meer dan 1500 Concord 

Beacon Muse-spotlights geïnstalleerd.

Bij het herontwerpen van het 

verlichtingsplan stonden de esthetiek en de 

prestaties van de verlichting voorop, zoals 

Harry Phythian-Adams, Executive Officer 

van het Directiekantoor van het Ashmolean 

Museum of Art and Archaeology stelt, 

"We hadden een oplossing nodig die 

dezelfde verlichtingseffecten bood als 

halogeenverlichting, maar met een betere 

verlichtingsuniformiteit, terwijl tegelijkertijd 

de levendige kleuren in de galerijen tot 

leven moesten worden gewekt. Concord 

slaagde erin om de Beacon Muse perfect 

op onze behoeften af te stemmen: de 

kleurtemperatuur van de railspot werd 

veranderd in 2700K warm wit met een 

kleurweergave-index van 97, en daarnaast 

werd de rand speciaal voor ons wit 

gemaakt, zodat deze beter bij ons interieur 

paste."

Het project werd gestart op initiatief van 

Robert Gregg, hoofd ‘Lighting’ van de 

Universiteit van Oxford, terwijl het team 

van het Ashmolean bij het ontwerpen van 

de armaturen samenwerkte met Concord, 

om deze vervolgens te laten installeren 

door Monard Electrical, Oxford, in opdracht 

van Ben Acton van Hoare Lea Lighting, 

Oxford. Concord Beacon Muse railspots 

werden hoog in de ruimte geplaatst en 

zodanig gepositioneerd dat de vormen 

en details van de diverse collecties goed 

tot hun recht komen. De railspots maken 

gebruik van warmkleurige leds met een 

hoge kleurweergave-index, waarbij de 

stralingshoek wordt ingesteld afhankelijk 

van het gewenste verlichtingseffect op elk 

object.

Harry Phythian-Adams: "Het 

verlichtingseffect van de Concord Beacon 

Muse is erg goed, maar we zijn ook 

onder de indruk van de energiebesparing. 

Het unieke productontwerp en de 

energiebesparingen ten opzichte van 

halogeenverlichting zorgen ervoor dat er 

minder hitte wordt gegenereerd, waardoor 

we minder airconditioning nodig hebben 

en onze energiekosten nog verder omlaag 

zijn gegaan."

Concord Beacon Muse is voorzien van een 

verstelbaar optisch systeem waarmee een 

brede stralingshoek van 65˚ kan worden 

gecreërd die bovendien zonder extra lenzen 

of reflectoren kan worden gereduceerd tot 

een spot van 10˚. De smalle 10° lichtbundel 

is ideaal als accentverlichting voor het 

accentueren van de textuur, kleur, en 

vormen van expositiestukken. De 65˚ brede 

lichtbundel kan worden geoptimaliseerd 

voor uniforme verticale en horizontale 

verlichting en muurverlichtingseffecten. 

Bovendien kunnen er samen met een 

bandvormige lens smalle lichtbundels 

worden gecreërd voor het highlighten 

van sculpturen, mannequins, logo's en 

boekenrekken.

Beacon Muse is beschikbaar in, 3000K en 

4000K CCT met een hoge kleurweergave-

index, en is voorzien van een discreet 

ingebouwde dimmer waarmee kan worden 

gedimd van 100% tot 0%. Er zijn ook 

opties voor groepsdimming en er kan 

worden gekozen tussen modellen met 

standaard en hoge output, waardoor de 

lampen geschikt zijn voor alle toepassingen 

binnen display- en retailverlichting.

ASHMOLEAN – VK: 
CONCORD BRENGT GESCHIEDENIS 
TOT LEVEN IN HET ASHMOLEAN
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Concord, het toonaangevende architectonische verlichtingsmerk 
van Feilo Sylvania, heeft samengewerkt met verlichtingsadviseurs 
uit Moskou, Lumex, en het Pushkin State Museum of Fine Arts 
in Rusland, bij het creëren van een opvallend verlichtingsplan dat 
de bezoekerservaring verbetert. Armaturen van Concord zijn in 
verschillende hallen van het museum geïnstalleerd, in combinatie 
met een aantal Concord Beacon Muse led-railspots die de artistieke 
uitstraling van het museum vergroten.

Het Pushkin State Museum of Fine Arts heeft de grootste collectie 
Europese kunst in Moskou, en ligt tegenover de Kathedraal van Christus 
de Verlosser. De bouw van het museum begon in 1898 en werd voltooid 
in 1912. Het museum kreeg haar huidige naam in 1937 als herinnering 
aan de Russische Dichter Alexander Pushkin, en zijn 100ste sterfdag. 
Sinds 1981 wordt ook het internationale muziekfestival Svyatoslav 
Richter’s ‘December Nights’ in het museum gehouden.

Het museum heeft een fantastische collectie met o.a. prachtige 
beeldende kunst en archeologische en numismatische collecties. 
Het uiteenlopende scala aan objecten maakt het ontwerpen en 
installeren van een verlichtingsplan uitdagend. De grote ruimtes in 
het museum worden ook constant verlicht door een combinatie 
van natuurlijk daglicht, dat binnenkomt via de plafonds, verzonken 
lichtbakken met halogeenmetaaldamplampen met de kleur van 
daglicht, en een breed scala aan led-verlichting.

Het Pushkin-museum erkende dat led-verlichting de meest 
haalbare oplossing was, zolang de gekozen lichtbronnen een 
kleurweergave-index haalden van 90+. Tijdens het selectieproces 
kwam de Concord Beacon Muse led-railspot als favoriet uit de bus, 
omdat dit een dimbare led-railspot was met instelbare lichtbundels 
in een compacte behuizing, die bovendien makkelijk kon worden 
aangepast en afgestemd op de wensen van het museum.

"Halogeen-reflectorlampen zijn vele jaren de belangrijkste 
verlichtingsbron geweest voor tentoonstellingen en in galeries", 
aldus Konstantin Kubrin, de oprichter van Lumex Ltd, een 
verlichtingsadviesbureau in Moskou. "Vaak zijn de frequente 
relamping en de verminderde focusmogelijkheden van de 
verlichtingsapparatuur de belangrijkste redenen om over te 
schakelen op meer veelzijdige technologieën. Het Pushkin Museum 
testte led-verlichting eerst uit bij de archeologische collectie en 
exposities van hedendaagse kunst, maar inmiddels is led-technologie 
voor het Pushkin Museum de standaard geworden. Vanwege hun 
superieure prestaties en lange levensduur worden steeds meer 
halogeenlampen in de hallen van het museum vervangen door leds."

De bekroonde Concord Beacon Muse led is een volledig instelbare 
railspot. Hierdoor kan een brede stralingshoek van 65˚ worden 
gecreëerd die bovendien zonder extra lenzen of reflectoren kan 
worden gereduceerd tot een spot van 10˚. De smalle 10° lichtbundel 
is ideaal als accentverlichting voor het accentueren van de textuur, 
kleur, en vormen van tentoongestelde stukken. De 65˚ brede 
lichtbundel kan worden geoptimaliseerd voor uniforme verticale 
en horizontale verlichting en muurverlichtingseffecten. Bovendien 
kunnen er in combinatie met een bandvormige lens smalle 
lichtbundels worden gecreëerd voor het highlighten van sculpturen, 
mannequins, logo's en boekenrekken.

Beacon Muse is beschikbaar in 3000K & 4000K CCT met een hoge 
kleurweergave-index, en is voorzien van een discreet ingebouwde 
dimmer waarmee kan worden gedimd van 100% tot 0%. Er 
zijn ook opties voor groepsdimming via DALI, en er kan worden 
gekozen tussen modellen met standaard en hoge output, waardoor 
de lampen geschikt zijn voor alle toepassingen binnen display- en 
retailverlichting. De Concord Beacon Muse biedt bovendien alle 
energiebesparende voordelen van leds, en heeft door de levensduur 
van 50.000 uur vrijwel geen onderhoud nodig.

PUSHKIN MUSEUM – RUSLAND: 
VAN ARTEFACTEN TOT BEELDENDE 
KUNST, CONCORD DOET HET
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Mr. Anjo Kuiper, eigenaar van De Cirkel, 

Alkmaar, Nederland, zegt, "we hadden 

zonder twijfel een led-oplossing nodig, 

en wel om twee redenen; het lage 

energieverbruik van de lichtbronnen, 

en de moeilijk bereikbare plaatsing van 

de lichtbronnen, waardoor onderhoud 

anders erg duur zou worden. We hadden 

ook een lichtbron nodig met een hoge 

CRI om de verlichte objecten zo natuurlijk 

mogelijk te laten lijken voor de bezoekers, 

met een mooie smalle lichtbundel, en een 

railspot met een strak ontwerp. 

Het Anatomisch Theater in Museum Boerhaave 

in Leiden, Nederland, had een krachtige en 

energie-efficiënte verlichtingsoplossing nodig 

waarmee bezoekers de architectuur van het 

Anatomisch Theater en de speciale stukken 

in de collectie konden bewonderen. Om deze 

indrukwekkende ruimte op de best mogelijke 

manier te verlichten koos het museum voor de 

krachtige maar tegelijkertijd energie-efficiënte 

Beacon LED railspots van Concord.

We wilden dit allemaal in één lichtbron 

hebben, zonder de aandacht van de 

bezoekers af te leiden. Na het combineren 

van deze eisen koos ik voor de Concord 

Beacon LED railspot met DALI en LS3 rails."

MUSEUM BOERHAAVE – LEIDEN, NEDERLAND: 
CONCORD ZORGT VOOR DE VERLICHTING 
BIJ DE DIDACTISCHE VOORSTELLING 
OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE 
NATUURWETENSCHAPPEN 
EN GENEESKUNDE

De verlichtingsoplossing 

In het Anatomisch Theater worden 

beelden van de geschiedenis van de 

geneeskunde en wetenschap door middel 

van video geprojecteerd op skeletten 

en het plafond. Deze introductiefilm is 

het nieuwe startpunt voor de bezoekers 

van Museum Boerhaave. In ongeveer 

zeven minuten krijgen bezoekers een 

overzicht van wat zij kunnen verwachten 

van het museum en haar focus op de 

wetenschap – het draait allemaal om 

nieuwsgierigheid, moed, creativiteit en 

doorzettingsvermogen.

Om de juiste sfeer te creëren tussen 

de projectorshows is ervoor gekozen 

om de indrukwekkende ruimte perfect 

te verlichten met een aantal Concord 

Beacon LED-railspots. De Beacon LED 

is een krachtige en energie-efficiënte 

verlichtingsoplossing die perfect is voor 

verlichtingstoepassingen in musea & 

galeries, detailhandel, en displays. De 

railspots voldoen aan de strenge eisen 

die in dit soort omgevingen vaak gesteld 

worden, door te zorgen voor een goede 

kleurweergave zonder UV-IR-straling, en 

een verlaging van de onderhoudskosten.

Het Anatomisch Theater 

Museum Boerhaave in Leiden is een museum 

over de geschiedenis van de wetenschap en 

geneeskunde. De collecties zijn samengesteld 

van over de hele wereld en tonen een 

geschiedenis van meer dan vierhonderd jaar 

Nederlandse wetenschap. Het Anatomisch 

Theater in Museum Boerhaave is uniek 

in Nederland, en is een replica van het 

Leidse Anatomisch Theater uit 1954 op het 

Rapenburg.

Het Anatomisch Theater was een plaats waar 

ooit artsen werden opgeleid, en twee keer 

per jaar werden de lijken van opgehangen 

misdadigers gedoneerd aan de Universiteit 

van Leiden. Dit gebeurde voor nieuwsgierige 

studenten, chirurgen en burgers die de 

lichamen graag op de snijtafel wilden zien. 

Omdat het 's zomers te heet was om de 

lichamen te onderzoeken vond dit evenement 

alleen in de winter plaats.
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BEERSNIELSEN TOEKOMSTIGE VERLICHTINGSTRENDS IN  
MUSEA EN GALERIES 

RAPENBURG PLAZA WAAR MOETEN MUSEUM CURATOREN 
REKENING MEE HOUDEN WANNEER ZE VERLICHTING 
ZOEKEN/AANKOPEN VOOR EEN MUSEUM? 

Visie van Beernielsen lighting designers

Stel uzelf eens in de plaats van een 
museumcurator met minimale ervaring 
op het vlak van museumverlichting.  Op 
welke toekomstige technologieen en 
technieken zou hij /zij gewezen moeten 
worden om het lichtschema van het museum 
toekomstgericht te verlichten.   

Ledverlichting is meer dan alleen ‘licht’. 
Het biedt de mogelijkheid om draadloos te 
communiceren en informatie uit te wisselen. 
Momenteel zijn er experimenten aan de 
gang in tal van musea, waar bezoekers 
informatie krijgen door middel van licht. 
Het raster van armaturen vertelt exact waar 
een bezoeker zich bevindt. Daardoor kan de 
beleving van de bezoeker verbeterd worden 
via zijn mobiele telefoon.  Niet alleen kan 
er zo achtergrondinformatie aangeboden 
worden over een kunstwerk, maar de 
bezoeker kan ook een filmfragment bekijken, 
muziek beluisteren en zelfs links krijgen naar 
gerelateerde voorwerpen. Op deze manier 
hoeft de bezoeker zelfs tijdens zeer drukke 
tentoonstellingen niet het gevoel te krijgen 
dat hij belangrijke informatie mist.

Visie van de experts van Rapenburg Plaza 
- Tom Verheijen en Pelle Herfst

Bij het maken van een lichtplan zijn er zeer 
veel aspecten die meewegen in de keuze voor 
een armatuur.

Een evident aspect om op te letten is de 
vormgeving van een armatuur. Bij het creëren 
van een lichtbeeld in een museale ruimte gaat 
het over het algemeen niet om de armaturen 
maar om de objecten die aangeschenen 
worden. Belangrijk is dat je niet voor elk 
onderdeel binnen een ruimte een ander 
armatuur voorschrijft. Eenheid en rust in het 
beeld bereik je onder andere doordat overal 
dezelfde armaturen worden gebruikt. 

Maar er zijn meer factoren die meespelen 
waarop gelet moet worden. Wanneer de 
kwaliteit van het licht zelf in het geding is, kan 
er een onrustig maar ook lelijk beeld ontstaan. 
In musea is de kwaliteit van het licht cruciaal. 

We zien de wereld in kleur door een 
combinatie van drie factoren: de lichtbron, de 
voorwerpen die door de lichtbron beschenen 
worden en het visuele systeem van de 
waarnemer. Voor museumbezoekers is het 
belangrijk dat ze behalve vorm ook detail 
kunnen zien, kleur kunnen onderscheiden en 
informatie op tekstbordjes goed kunnen lezen.

De mate waarin ze dat lukt, hangt af van de 
hoeveelheid licht die op een object valt en van 
de manier van belichten, de kwaliteit van het 
licht, het contrast met de omgeving, de afstand 
tot het object en de gevoeligheid van de ogen.

De kwaliteit van het licht bepaalt in sterke 
mate hoe de kijker zijn omgeving en de 
voorwerpen ervaart. De belangrijkste factoren 
daarbij zijn de kleurtemperatuur en de 
kleurweergave index. 

Reflectie, absorptie, contrast en 
belichtingshoek spelen een belangrijke rol bij 
de waarneming van vorm, kleur en textuur.

Wij zijn ervan overtuigd dat digitale 
communicatie via de verlichting nog 
uitgebreid kan worden als ook u met de 
verlichting kunt communiceren, zodat het 
tweerichtings communicatie wordt.  Dit 
kan nieuwe kansen bieden voor betere 
verlichting en de conservatie van de 
kunstwerken.

WAT ALS uw luxmeter direct zou kunnen 
communiceren met de armaturen die een 
kunstwerk verlichten, en zelfstandig het 
gewenste lichtniveau zou kunnen instellen 

WAT ALS de verlichting een soort van historiek 
kon bijhouden van de impact van het licht 
op schilderijen gedurende de blootstelling. 
Data uitgedrukt in aantal ‘lux’uren, omdat 
de armatuur het ingestelde lichtniveau en de 
verlichtingsduur per dag kent

WAT ALS dit gecombineerd kon worden 
met ‘aanwezigheidsdetectie’ waardoor 
het verlichtingssysteem in een zaal het 
lichtniveau automatisch dimt wanneer er 
niemand aanwezig is, en kunstwerken dus 
niet onnodig verlicht worden

Armaturen in een ruimtelijke omgeving - 
Visueel comfort. 
In een ruimte kan het hinderlijk zijn om de 
lichtbronnen van elk armatuur te zien.  
De mate van inkijk in een lamp wordt bepaald 
door de hoogte waarop het armatuur hangt, 
de stralingshoek maar uiteraard ook het 
ontwerp van het armatuur. Of het storend is in 
een ruimte hangt erg af van de helderheid van 
de omgeving. Oplossingen voor het probleem 
van inkijk kunnen ook gevonden worden 
door het gebruik van honingraat lenzen. Deze 
verminderen de inkijk in een lichtbron.

Praktisch - Onderhoud en energieverbruik
Een onmiskenbaar voordeel van led is dat er 
in de loop van de jaren geen lichtbronnen 
vervangen hoeven te worden. Ook 
voor een lichtontwerper een fantastisch 
gegeven. Doordat de armaturen, nadat ze 
zijn opgehangen en afgesteld, niet meer 
aangeraakt hoeven te worden zal het 
lichtbeeld jarenlang behouden blijven zoals 
dat in eerste instantie, voor de opening van 
een project, is bedoeld en vastgelegd.

Controleerbaarheid
De keuze voor een statisch of dynamisch 
lichtbeeld is een essentiële keus voor de uitvoering 
van een armatuur. Bij een dynamisch lichtbeeld 
wil men graag gebruik maken van bijvoorbeeld 
een Dali of DMX controlesysteem waarbij alle 
armaturen individueel aanstuurbaar zijn.

Flexibiliteit
Een goede infrastructuur is essentieel om een 
goede belichting te kunnen maken. Lichtrails 
is nog steeds een fantastisch middel om 
flexibiliteit te creëren in je infrastructuur. 

Bij armaturen is de mogelijkheid om de 
lichtbundel te beïnvloeden vaak een 
pluspunt. Dit kan bij het uitlichten van 
bijvoorbeeld een expositie hét verschil maken. 
Mogelijkheden om de gradenhoek te kiezen, 
soft- en ovaallenzen te gebruiken of de eerder 

genoemde honingraat, maken een armatuur 
flexibel in gebruik. Zo is ook de eerder 
genoemde controleerbaarheid een essentieel 
onderdeel om een uitgebalanceerd lichtbeeld 
te kunnen creëren.

Schade aan artefacten
Licht kan schade veroorzaken aan voorwerpen. 
Ultraviolet licht is schadelijk licht wat ook niet 
zichtbaar is voor het menselijk oog. Dit wil je 
zoveel mogelijk reduceren tot 0. Dit kan door 
middel van filters. Dit geldt overigens ook voor 
Infrarood licht. Bij de meeste Led lichtbronnen 
is het UV en IR aandeel verwaarloosbaar.

Een ander schadelijk element is warmte. Door 
opwarming kunnen materialen uitzetten, 
vervormen, uitdrogen, krimpen en/of scheuren. 

Opwarming kan op twee manieren gebeuren. 

1. Bestraling leidt tot opwarming. Een deel 
van het licht en de UV-straling die door een 
object worden geabsorbeerd, wordt omgezet 
in warmte. De IR-straling in een stralenbundel 
leidt direct tot opwarming.

2. De omgeving kan opwarmen door 
de lichtbronnen zelf en de bijbehorende 
voorschakelapparatuur. 

De luchtbehandelingsintallatie dient 
altijd goed afgestemd te worden op de 
lichtinstallatie. Zeker wanneer er sprake is van 
licht in een kleine ruimte, zoals in vitrines  is 
dit een essentieel onderdeel om op te letten.

STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR - ALKMAAR, NEDERLAND

M/S MARITIEM MUSEUM DENEMARKEN - HELSINGØR, DENEMARKEN

WAT ALS deze digitale verlichting de 
mogelijkheid zou bieden om aangepaste 
verlichting te creëren per kunstwerk. Op die 
manier kan je een schilderij zo verlichten 
dat het verhaal dat verteld moet worden zo 
goed mogelijk wordt gecommuniceerd.  Je 
kan zelf beslissen of je een uniform verlicht 
werk wil of bepaalde onderdelen net iets 
meer of minder wil verlichten. Door de 
camera van uw smartphone te richten op 
het schilderij worden de armaturen door 
het licht geidentificeerd en kan de richting, 
stralingshoek en lichtintensiteit aangepast 
worden, uiteraard steeds onder het 
maximaal toegestane luxniveau...

Schilderen met licht...
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DE PRODUCTEN 
DIE VERHALEN 
VERTELLEN

BEACON MUSE –  
Multi-verstelbare railspot

BEACON XL – Krachtige railspot – 
toonaangevend optisch systeem

BEACON XXL – 48W LED railspot

BEACON PROJECTOR – Framing

BEACON MINOR – 13W LED railspot 
BEACON MAJOR – 26W LED railspot

 – Volledig verstelbare railspot met geavanceerde 
led-technologie en verstelbare lens

 – Het verstelbare optische systeem geeft een 
brede lichtbundel van 65˚ die kan worden 
ingesteld op een 10˚spot, zonder extra 
lenzen en accessoires.

 – IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

 – Lichtopbrengst van 925lm, en een minimum 
CRI van 97, ideaal voor musea en galeries

 – De ideale led vervanger voor traditionele CMI 
35W metaalhalogeenlampen

 – Deze indrukwekkende led-spotlight verlegt 
technologische grenzen en levert bij 42 Watt 
tot wel 3300 lumen

 – Krachtige 38W led-spot (42W totaal 
vermogen) met een lichtopbrengst gelijk aan 
een traditionele 35W CMI-lamp (39W lamp + 
4.5W ballast, totaal vermogen 43.5W)

 – Verkrijgbaar met 12° (smal), 25° (medium) of 
50° (flood) lens

 – Verkrijgbaar in kleurtemperaturen 3.000K en 4.000K

 – De ideale led vervanger voor traditionele CMI 
70W metaalhalogeenlampen

 – Keuze uit smalle lichtbundel (21°), medium 
lichtbundel (50°) of brede lichtbundel (67°)

 – Hoge kleurweergaveindex CRI 93 of CRI 85

 – Beschikbaar in kleurtemperaturen 3000K  
en 4000K

 – Niet-dimbare versies, met individueel 
geïntegreerde 0-100% dimming en DALI 
dimbaar verkrijgbaar

 – Flappenset, bandvormige optische lens, 
honingraat en ‘snoot’-accessoire verkrijgbaar 

 – High-output 26W led-chip

 – Hoge kleurweergave-index, standaard Ra97

 – Volledig dimbaar, van 100% tot 3%, met het 
discreet ingebouwde dimsysteem (DALI 0%)

 – IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling 

 – Eenvoudige led-railspot op netspanning, 
perfect voor tentoonstellingomgevingen

 – Direct aan te sluiten op netspanning  
200-240V, geen externe led-driver vereist

 – Beschikbaar als Spot (Fresnel-lens) en als 
Flood-versie

 – Armatuurlumens: 594 lm (versie Spot Minor) / 
1551 lm (versie Flood Major)

 – Energiezuinige lichtbron met veel hoger 
rendement dan traditioneel laagvolt halogeen

 – Dimbare uitvoeringen met geïntegreerde 
dimmer voor dimming van 100-3%

 – Fresnellens voor het richten van een smalle 
lichtbundel voor accentverlichting

 – Verkrijgbaar met opties voor een 10° spot of 
een 30° flood lichtbundel

 – Manueel instelbare lens en high-output 26W 
led-chip

 – Cirkelvormige lichtbundel van 10º of minder 
om smalle objecten uit te lichten, zoals een 
diamant in een kroon

 – Hoge kleurweergave-index, standaard Ra97

 – Volledig dimbaar van 100% tot 3% (DALI 0%)

 – IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling 

 – Volledig verstelbare railspot met 
geavanceerde led-technologie en  
verstelbare lens

 – Het verstelbare optische systeem geeft een 
brede lichtbundel van 70˚ die kan worden 
ingesteld op een 10˚spot, zonder extra 
lenzen en accessoires.

 – IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

 – Lichtopbrengst:  2884 lm (Flood 70° 4000K) 
of 901 lm (Spot 10° 4000K) 

 – CRI 97, ideaal voor musea en galeries

 – Ideaal voor het gidsen van bezoekers door 
een gebouw of voor het benadrukken van 
interessante stukken

 – 3 typen Gobo-materiaal kunnen worden 
ingevoegd: Acetaat / Metaal / Glas

 – IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling 

BEACON –  
Een tijdloze eigentijdse railspot 

BEACON PROJECTOR – Iris

BEACON XL MUSE –  
Multi-verstelbare railspot 41W

BEACON PROJECTOR – Gobo

Feilo Sylvania is trots op haar bijzondere productiegeschiedenis 

in Europa. Al meer dan 100 jaar produceren de groepsmerken 

Concord, Lumiance en Sylvania lampen en armaturen in België, 

Duitsland, Frankrijk, en het VK. Deze kenniscentra zijn onze basis 

en zorgen ervoor dat innovatieve ontwerpen, ontwikkeling, en 

technische prestaties afgestemd blijven op de steeds veranderende 

behoeftes van onze klanten.

Hieronder vindt u een selectie van producten die ons bekroonde 

vakmanschap in de verlichting van musea en galeries illustreren.

Stralingshoeken

Smalle spot

Flood

Wide flood

 – Ideaal voor musea, displays met dubbele 
hoogte, en plafondruimtes

 – Unieke verstelbare en vergrendelbare lens 
zorgt ervoor dat de stralingshoek kan 
worden ingesteld tussen de 15º-50º. Schakel 
met een simpele aanpassing over van spot 
naar flood

 – Totaal energieverbruik 43W; voor 
energiebesparende oplossingen in 
vergelijking met bestaande 100W HIT-capsule

 – 800Lux op 5m (20.000 candela op 1m 
piekintensiteit) 

LYTELAB – Krachtige 43W LED railspot 
voor industriële/theatrale toepassingen – De eerste led railspot van Concord met 

instelbaar wit led licht bouwend op het 
bekroonde Beacon design 

 – Regelbaar wit led licht van koelwit (4300K) 
naar warmwit (2100K) 

 – Geïntegreerde dimmer voor traploze 
dimming van 100-0% 

 – Uniek systeem met 2 geïntegreerde 
potentiometers - verzekert consistentie en 
precisie binnen een installatie 

 – Beschikbaar met Spot (26°) of Flood (42°) 
lichtbundel 

 – Uitstekende kleurweergave-index CRI 90 

BEACON TUNE – 23W LED railspot

 – Led railspot met een asymmetrische lens, 
speciaal ontworpen voor een krachtige led 
wallwash verlichtingsoplossing

 – Uniforme lichtverdeling met een verticale 
verlichting tot 4m hoog en een horizontale 
verlichting tot 4,5m breed

 – Lichtopbrengst tot 4916lm.

 – Beschikbaar in kleurtemperatuur 3000K of 
4000K

 – Niet-dimbare versies, met individueel 
geïntegreerde 0-100% dimming en DALI 
dimbaar

 – Uitstekende CRI, standaard Ra 93 of 85 
(High Output) 

BEACON WALLWASH – 48W LED railspot

Bandvormig

Wallwasher
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TOEPASSINGS-
SECTOREN

WINKELSONDERWIJS

RESIDENTIEEL

MUSEA & GALERIES

HORECA

LOGISTIEK & INDUSTRIE

KANTOOR CONSUMENTEN

Onze expertise gaat verder dan het verlichten van kunst en 

tentoonstellingen we bieden ook oplossingen voor alle andere 

verlichtingsaspecten in musea en galerijen, zoals voor café's, 

gangen, en winkels.

Als innovatieleider levert Feilo Sylvania een uitgebreid assortiment 

aan lampen, armaturen en lichtregelsystemen voor diverse 

professionele verlichtingstoepassingen.

STEDELIJK MUSEUM – ALKMAAR, NEDERLAND
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GEMAAKT VOOR 
U, DOOR ONS

We zien niet graag verspilling van de kostbare middelen op deze 

wereld, en streven er daarom naar om zo efficiënt mogelijk te 

werken. We maximaliseren de energie-efficiëntie van al onze 

producten voor het milieu, en voor onze klanten.

In tegenstelling tot andere aanbieders van verlichting zijn wij 

een wereldwijd bedrijf met lokale productie- en activiteitenhubs 

op strategische plekken over de hele wereld. Dit betekent dat 

we onze diensten snel en efficiënt aan al onze klanten kunnen 

leveren, waar ze ook zijn, en met een persoonlijke touch. We 

zijn trots op ons bedrijfsmodel, waarmee we op slimme en 

milieuvriendelijke manieren kunnen werken, onze impact op het 

milieu minimaliseren, en de voordelen voor onze klanten juist 

maximaliseren.

MUSEUM VOOR ARCHITECTUUR, DESIGN EN DIGITALE CULTUUR -  ROTTERDAM, NEDERLAND
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