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de coördinatie met onze R&D-afdelingen en 
de operationele steun van onze 
productievestigingen zijn van doorslaggevend 
belang om ervoor te zorgen dat de beste 
producten en oplossingen worden toegepast.

Onze oplossingen op maat
Sylvania is niet zomaar een fabrikant. Welk 
project u ook hebt, vraag zeker naar onze 
oplossingen op maat die u van A tot Z 
begeleiden bij uw project.
Sylvania begeleidt u als expert bij iedere stap, 
of het nu gaat om de gedetailleerde analyse 
van uw verlichtingssystemen, de installatie en 
optimalisering van uw Installaties, de 
milieuresultaten, de naleving van 
regelgevingen of fi nancieringsoplossingen.

*Met Logic Smarter Finance ligt elke oplossing binnen handbereik: er is geen initiële investering nodig, u betaalt maandelijks terug met het geld dat u gespaard heeft.
**We monteren uw nieuwe installatie, zorgen ervoor dat het conform is aan de normen en perfect werkt, recycleren uw oude installatie en zorgen voor het onderhoud.

40% 
van de productie in de Franse 
vestiging zijn armaturen op
maat van de klant

53% 
van de productie in
Duitsland zijn lampen

INTERESSANTE WEETJES 
Armaturen met geïntegreerde 

HVAC (verwarming, ventilatie en 

airconditioning) bieden talrijke 

voordelen. Omdat de vraag ernaar 

sterk stijgt, blijft Sylvania evolueren 

met de markt en heeft intussen 

deze nieuwste oplossingen 

opgenomen in het assortiment.


Productie in onze 
vestiging in Erlangen, 
Duitsland.

LICHTADVIES

FINANCIERINGS-
OPLOSSINGEN*

LOGISTIEK/
OPSLAG

OPSTELLEN
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BESTANDEN
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Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat onze 
omgeving een invloed heeft op onze mentale en 
fysieke gezondheid en welbevinden. Verlichting 
biedt een belangrijke bijdrage aan het creëren van 
een goede leeromgeving en heeft daardoor een 
positieve invloed op de prestaties en het 
leerproces van de studenten. De verlichtingseisen 
in scholen, opleidingscentra en universiteiten zijn 
divers en hangen af van uiteenlopende factoren. 
Goed ontworpen verlichting die deskundig wordt 
toegepast in het onderwijs kan prachtige ruimtes 
creëren die én energiezuinig zijn én het leren 
stimuleren. 

De verbeterde prestaties, betrouwbaarheid en 
rendement van leds hebben de mogelijkheden 
die verlichting kan bieden drastisch gewijzigd en 
de traditionele fluo escentietechnologie 
vervangen. Onderwijsinstellingen genieten van 
het lagere energieverbruik en de geringe 
onderhoudskosten. Leerkrachten en studenten 
kunnen zich dankzij de betere verlichting beter 
concentreren en betere prestaties leveren. 
Moderne schoolgebouwen moeten een omgeving 
creëren waar studenten en leerkrachten het beste 
van zichzelf kunnen geven. 

Mensen verlichten  
in het onderwijs



4it gingen

r ligt n  een grote n r  
o  het m tsch eli  
ver nt oor  on ernemen 
om on e ecologische 
voet r  te ver leinen  

Verlichting vertegenwoordigt een 
belangrijk deel van het totale 
energieverbruik in scholen. Door 
het installeren van energiezuinige 
verlichting kan een aanzienlijke 
bijdrage geleverd worden op het 
vlak van duurzaamheid, met grote 
energie- en kostenbesparingen.

cholen  hogescholen en niversiteiten i n meer n een omgeving
r mensen leren en moeten vol oen n een hele ree s nctionele 

ehoe ten

Kostenbeheersing is een belangrijk thema in onderwijsinstellingen. Sylvania biedt energiezuinige 
verlichtingsoplossingen die uitstekende verlichting combineren met een verhoogde 
functionaliteit. Deze combinatie creëert een omgeving die de prestaties van medewerkers en 
leerlingen stimuleert.
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Almende school, Silvolde,
Nederland

IKC Delden, Nederland
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oor on e mo erne
levenssti l rengen e

 v n on e ti
innensh is oor  o t
e stee s meer een
eroe  moeten oen o
nstlicht om on e

omgeving te verlichten

N
Sylvania heeft een Human Centric
Lighting (HCL) oplossing 
ontworpen die het hele zichtbare
lichtspectrum omvat en dus ook 
alle golflengtes waarbij de mens 
zich goed voelt.
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Media bibliotheek Bouscat, 
Frankrijk



6m n entric ighting 

e rengen tot  v n on e ti  innen oor en moeten r i  eroe  oen o  
nstlicht  it ete ent s t e m r in ongeveer  v n ons leven nnen genieten

v n n t rli  licht  t ons circ i ns ritme regelt it i n e sie e  ment le en 
ge r gs tronen ie v n n t re in een c cl s v n  r voor omen ls re ctie o  
ver n eringen in het licht  ier oor is het intrinsie  ver on en met on e ge on hei  en 

el evin en en e lt het hoe ro ctie  e i n o  verschillen e momenten ti ens e 
g  lv ni  hee t miN t re ont i el  het echte m n entric ighting  t 

het volle ige s ectr m v n het n t rli e  voor e mens icht re  licht cre ert en 
ervoor orgt t nstlicht het e ect v n n t rli  licht n n ootsen  

N t rli  licht: 
Een bron van welzijn en productiviteit

e voor elen v n n t rli  licht
Natuurlijk licht is zoveel meer dan een 
lichtbron waardoor we de echte kleuren 
van de dingen om ons heen kunnen zien. 
Het beïnvloedt ook ons gedrag en helpt 
het lichaam om vitamine D aan te maken, 
wat belangrijk is om onze botten, tanden 
en spieren gezond te houden.  
Het regelt ook de hoeveelheid en 
kwaliteit van onze slaap, wat direct 
gekoppeld is aan ons vermogen om ons 
te concentreren en te leren. Natuurlijk 
licht is vaak beperkt in scholen, 
hogescholen en universiteiten. Daardoor 
ligt er nog meer nadruk op kunstlicht dat 
daglicht nabootst en cognitieve functies, 
spijsvertering en motivatie stimuleert. 
Al deze elementen dragen bij aan ons 
concentratievermogen en productiviteit.

*2018- YouGov enquête “Indoor Generation” -16.000 mensen in 14 landen in Europa en Noord-Amerika

Sylvania LumiNature is de start van een nieuw tijdperk in human centric lighting omdat het zonlicht 
kan nabootsen. Het volledige spectrum elimineert blauwe pieken en zorgt voor een optimale 
kleurweergave. LumiNature is daardoor een van de meest natuurlijke verlichtingsoplossingen met 
kunstlicht op de markt.  
LumiNature zorgt ook voor een dynamische lichtregeling en biedt de mogelijkheid om de verlichting 
probleemloos aan te passen aan de specifi eke behoeften van bepaalde zones of gebruikersgroepen. 
Met de SylSmart Standalone en Connected regelingen kunnen de mogelijkheden nog verder geregeld 
en geoptimaliseerd worden. 
LumiNature is de perfecte oplossing om het zonlicht in een ruimte te brengen en is ideaal voor: 
- Kantoren, klaslokalen, auditoria of andere zones zonder ramen
- Zones waar lang of de klok rond gewerkt wordt 
- Ateliers, studio's of gelijkaardige ruimtes waar zeer gedetailleerd werk wordt uitgevoerd 
Revolutionaire·verlichting·op·mensenmaat. Ontworpen voor een beter leven. 

 LUMINATURE IN 
HET ONDERWIJS 

Melatonine is een natuurlijk hormoon dat 's nachts vrijkomt in het lichaam en regelt
wanneer we slapen, hoe lang we slapen en hoe goed we slapen. Duisternis zorgt
ervoor dat we meer melatonine aanmaken, zodat het lichaam het signaal krijgt dat
het moet slapen. Licht heeft het tegenovergestelde effect. Hoe meer licht we 
hebben, hoe minder melatonine we produceren. Een evenwichtige 
melatonineproductie is cruciaal voor ons welbevinden en een doordachte
verlichtingsoplossing kan de voordelen van zonlicht vervangen door op het juiste
ogenblik het juiste licht te produceren voor mensen die in een schoolgebouw zitten.

6:00 AM

12:00
MIDDERNACHT

12:00 
MIDDAG

Herstellende slaap

Start de dag met een beetje zonlicht

Hoogste alertheidBeste coördinatie

Snelste reactietijd

Beperk cafeïne

REM-slaapDim de lichten

Beperk gebruik van technologie

Vrijgave van melatonine wordt gestart

Vrijgave van melatonine wordt gestopt

Diepe slaap

6:00 PM

Het bioritme (circadiaans ritme) en de rol van melatonine

N N   
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et n ootsen v n het n t rli e 
s ectr m v n onlicht is een v n e 
grootste it gingen v n e 
verlichtingsin strie  
Zowel natuurlijk licht als kunstlicht 
bestaan uit een bepaald kleurenspectrum. 
Het door de mens zichtbare lichtspectrum 
heeft een golflengte van ongeveer 
400 nanometer (violet/blauw) tot 
700 nanometer (rood). LumiNature by 
Sylvania een HCL-oplossing die een 
volledig en evenwichtig spectrum 
weergeeft met alle kleuren van het 
zichtbare spectrum zonder schadelijke 
blauwe piek. Dankzij het draadloze 
SylSmart-systeem kunt u zelfs de 
lichtregeling personaliseren, aangepast 
aan uw omgeving en uw specifieke eisen.    

N t rli  licht: veel voor elen voor 
e ge r i ers

Een schoolomgeving die verlicht wordt 
met een echte HCL-oplossing, biedt drie 
voordelen. Het is comfortabeler voor het 
oog en het visuele bewustzijn omdat de 
kleuren perfect worden weergegeven. 
Het tweede voordeel is de regeling van 
ons bioritme en een goed waak/
slaapritme, zodat we alerter zijn als we 
wakker zijn, ons beter kunnen 
concentreren en betere prestaties leveren. 
Tot slot regelt deze oplossing de 
hoeveelheid melatonine in ons lichaam, 
wat van doorslaggevend belang is voor 
onze algemene gezondheid en 
welbehagen. Sylvania LumiNature vormt 
het perfecte evenwicht tussen deze 
voordelen. Het beantwoordt aan de 
verlichtingseisen van vandaag en is 
voorbereid op de uitdagingen van de 
toekomst. 

  :
N  N
Veel verlichtingsoplossingen 
beweren Human Centric Lighting 
(HCL) te zijn, maar ze focussen 
enkel op de intensiteit en de kleur 
van het licht, van warm tot koud. 
Dit zijn regelbare witte oplossingen 
die de blauwe piek van 430-460nm 
niet elimineren LumiNature, het 
echte Human Centric Lighting van 
Sylvania, is de enige oplossing die 
het meest natuurlijke kunstlicht 
produceert.

Standaard LEDZonlicht Sylvania LumiNature

(430-460 nm)

Golflengte (nm)
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“Licht is een biologische synchronisator. Het zorgt er niet alleen voor dat we kunnen 
zien, maar coördineert ook levende dingen. LumiNature is de eerste oplossing 
waarmee we onze biologische klok echt kunnen ondersteunen en de 
melatonineproductie regelen volgens the tijdstip van de dag. LumiNature geeft 
energie en geeft een gezond en compleet licht overdag met een hoge melanopische 
verhouding (>4000K), terwijl 's nachts het licht gedimd kan worden met een lage 
melanopische verhouding (<3000K).” 

nn hevrier  e l n ger i  eilo lv ni  r nce
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(430-460 nm)(430-460 nm)
Blauwe piek



8Verlichtingsont er

oe innenr imtes or en ont or en en hoe e verlicht or en  g t ver er n e nctionele 
s ecten r i  en el ge e en or t n r e elementen ie e moeten nnen ien  i  het 

ont er en v n e verlichting moet oo  re ening geho en or en met hoe on e ogen erv ren t 
e ien  et nstlicht rin e er en en st eren  is int ssen een ergonomische en org nische 

ont er r meter ge or en  et is een essenti le ctor om te eten hoe e ons voelen en ingen 
oen  en gevoels en ering m t i eli  t r imtes n ers erv ren o  verschillen e ti sti en 

en t e m nier ro  licht or t erv ren  stee s meer n el ng int  

icht is een str ct reel r imte element
Het speelt een cruciale rol in de 
binnenhuisarchitectuur, zowel bij het 
creëren als defi niëren van ruimtes. In 
sommige omgevingen dient licht om 
schoonheid te benadrukken, in andere 
dient licht om voldoende zichtbaarheid te 
creëren zodat mensen duidelijk kunnen 
zien en effi ciënt kunnen werken of 
studeren.
Licht is een architecturale dimensie en 
biedt de mogelijkheid om ruimtes te 
veranderen op een precieze en tegelijk 
subtiele manier. Het bakent de 
verschillende volumes in een ruimte af, 
zorgt voor een duidelijke hiërarchie in de 
zones en creëert een tastbare dynamiek 
door met verschillende bronnen, 
lichtintensiteiten en soorten armaturen te 
spelen. Een goed voorbeeld hiervan is een 
leeszaal waar mensen verschillende zones 

Verlichtingsont er : 
van een functionele tot een gevoelsbenadering

icht l t ons ien
In de optica is licht het fenomeen 
waardoor we visuele waarnemingen 
kunnen ervaren. Het fundamentele doel 
van verlichtingsontwerp is voor voldoende 
licht zorgen zodat mensen kunnen zien. 
Als we onvoldoende licht hebben, kunnen 
onze ogen vermoeid raken, krijgen we 
hoofdpijn en gezondheidsproblemen. Te 
veel licht kan anderzijds ook problemen 
veroorzaken. Een evenwichtige verlichting 
is dus essentieel om een omgeving te 
creëren waarin mensen comfortabel 
kunnen werken. Er moet ook rekening 
gehouden worden met het 
alomtegenwoordige gebruik van 
schermen in scholen, hogescholen en 
universiteiten. Kunstlicht mag niet teveel 
contrasteren om de ogen niet te 
beschadigen.

gebruiken en verschillende 
verlichtingsbehoeften hebben.
Licht wordt vooral merkbaar door de 
aanwezigheid van schaduwen. Bij het 
verlichtingsontwerp is licht niet homogeen 
verspreid, maar aangepast aan de 
verschillende behoeften van de zones 
waarin de verlichting wordt gebruikt. Dit 
zorgt voor contrast en leidt bezoekers
stromen door een gebouw. Licht kan ook 
structuur geven aan een ruimte die 
bijvoorbeeld gebruikt wordt voor zowel 
vergaderingen als recreatieve activiteiten. 

icht is emotioneel
Naast zichtbaarheid en structuur is emotie 
- de ervaringen die gecreëerd worden met
licht - een belangrijk aspect van
verlichtingsontwerp. Het is van essentieel
belang dat de doelstellingen, functies en



9

“Bij het maken van projectontwerpen moet voldoende aandacht besteed 
worden aan de details en moet met verschillende factoren rekening worden 
gehouden. Richtlijnen en aanbevelingen voor verlichting moeten gebruikt en 
begrepen worden, maar moeten niet blindelings worden gevolgd. Persoonlijke 
voorkeuren, architectuur, decoratieve elementen enz. zijn even belangrijk bij de 
beslissing om af te wijken van de normen of de normen te volgen.”
solt o  e  o  ighting esign  eilo lv ni  ntern tion l ro  t 

Fotometrie is het meten van de 
helderheid of intensiteit van 
zichtbaar licht dat door het 
menselijk oog wordt waargenomen. 
De verlichtingssterkte - de 
hoeveelheid licht die op een 
bepaalde oppervlakte-eenheid valt 
- wordt gemeten in lux.

 WAT IS 
FOTOMETRIE? N N   

Verlichtingsontwerpers werken samen 
met architecten en binnenhuis-
architecten om een ruimte te 
ontwerpen, te structureren of te 
renoveren. Verlichtingsontwerpers zijn 
zowel consultants als technici met een 
grondige kennis van alle aspecten en 
functies van licht.
Sylvania heeft een geïntegreerde 
R&D-afdeling met verlichtings-
ontwerpers die u van de ontwerpfase 
tot de installatie kunnen begeleiden 
bij uw project. Dankzij hun expertise in 
oplossingen op maat en de kwaliteit 
van onze producten zijn verschillende 
configuraties mogelijk. Als echte 
verlichtingsexperts kunnen ze 
u helpen om de perfecte sfeer te 
creëren en de verschillende zones 
perfect op elkaar af te stemmen.

emoties worden gedefi nieerd die we willen
oproepen in elke ruimte. Een goed evenwicht
tussen deze drie elementen is van essentieel
belang voor een geslaagd verlichtings
ontwerp. Een verlichtingsontwerp is een 
actief element voor het welbevinden en 
comfort van de gebruikers en biedt een 
waardevol inzicht in de gevoelsbenadering
van ruimtes. Of u een rustige omgeving of
net een levendige sfeer wenst, steeds kunnen
de plaats en keuze van de armaturen
aangepast worden om het gewenste
resultaat te verkrijgen.
Het lichtontwerp houdt rekening met het
quasi natuurlijke spectrum om een haast
natuurlijke, kwalitatieve verlichtingsoplossing
te bieden. Met het gebruik van technische en
theatrale fotometrie kunnen we verschillende
lichteffecten creëren die aangepast zijn aan de
verschillende noden van een leeromgeving.

O
N
D
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W
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Functionele verlichting Warme sfeer
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en gem eli e inst ll tie is een ritie e ctor i  het ont er en v n een
verlichting  men met het osten l t e en e milie im ct is e e ctor v n

oorsl ggeven  el ng i  e l nning v n een s steem voor e verschillen e t es
leeromgevingen  et com ort v n e verschillen e ge r i ers st t centr l  

r me o lossingen met oog voor com ort  eenvo  e er t energiever r i  en
res ect voor het milie  i n even el ngri  i  e e e v n een s steem

en slimme o lossing 
voor iedere behoefte

en nie e gener tie slimme 
verlichting
De integratie van intelligente systemen in 
verlichtingsontwerpen kan erg belangrijk 
zijn voor de ecologische prestaties van 
school- en universiteitsgebouwen en helpt 
bij het halen van de fi nanciële en 
ecologische doelstellingen. Flexibele 
oplossingen kunnen helpen om de 
gewenste functies en vormgeving te 
realiseren en tegelijk het energieverbruik te 
beperken en de kosten te verlagen. Met de 
draadloze technologie, sensors en 
gedistribueerde intelligentie wordt Smart 
Lighting als snel een volwaardig element 
van verlichtingsontwerp en de focus van de 
digitale gebouweninfrastructuur. De 
mogelijkheid om aanwezigheid en 
natuurlijk licht te detecteren, gecombineerd 
met de nieuwste Bluetooth©-mesh 
netwerktechnologie, biedt SylSmart 
armaturen de mogelijkheid om een 

optimale lichtervaring te creëren die 
geïnstalleerd wordt met minimale hinder 
en die gepersonaliseerd wordt met 
intuïtieve tools. 
Verlichting kan nu op maat worden 
aangepast aan verschillende zones op een 
volledige site of campus, waarbij de 
verlichtingsbehoeften van verschillende 
types gebruikers of activiteiten geregeld 
worden met hetzelfde systeem. Bovendien 
zorgen slimme verlichtingsoplossingen voor 
een maximaal comfort, stimuleren de ze 
productiviteit, verbeteren het welbevinden 
van de gebruikers en zorgen ze voor een 
aanzienlijke energiebesparing. SylSmart 
maakt gebruik van gegevens over onder 
andere energieverbruik en bezetting en 
kan daarom gebruikt worden binnen de 
grote wereld van IoT om het rendement 
van andere systemen te verbeteren, de 
operationele kosten te verlagen en de 
CO2 -uitstoot te verminderen.

30% 
van de totale energie in een 
commercieel gebouw wordt 
gebruikt voor verlichting*

84%
energie kan bespaard 
worden door conventionele 
verlichting te vervangen 
door LED**

Eenvoudige 
inbedrijfsstelling

Betrouwbaar & 
veilig

Dynamisch & 
fl exibel

Aanzienlijke 
besparingen

 SYLSMART - VOORDELEN 

*Bronnen: DG energy, EU energy in fi gures, 2012. LBNL (Lawrence Berkeley National Laboratory)
**Atalian project
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“SylSmart systemen en oplossingen herdefiniëren de perceptie van wat licht kan 
doen. SylSmart is gebaseerd op gedecentraliseerde regelingen en 
gedistribueerde intelligentie. Het systeem is gemakkelijk te installeren en 
personaliseren, biedt ingebouwde flexibiliteit en betrouwbaarheid en is 
bovendien erg goed beveiligd. Het systeem is toekomstgericht en voorbereid 
voor IOT. Detectie- en loggingmogelijkheden tillen uw installatie naar een hoger 
niveau. Slimmere verlichting. Slimme keuze."

r  ees  e  o  echnic l ro ct evelo ment  m rt n  e on  eilo lv ni  ro e t


School, Gujan-Mestras, Frankrijk

im le controle  inim le 
inst ll tie
Een draadloze, plug-and-play 
lichtregeling die perfect is voor kleinere 
toepassingen waar een eenvoudige 
installatie de sleutelfactor is. SylSmart 
Standalone maakt het mogelijk 
armaturen zeer precies aan te sturen via 
het intuïtieve en multifunctionele 
regelsysteem, en dat bij lage startkosten 
en minimaal onderhoud. 
Deze oplossing kan erg eenvoudig 
worden geïmplementeerd en biedt 
functies voor onder andere 
aanwezigheidsdetectie, daglicht
regeling, Tunable White en 
kleurregeling, confi g uratie van groepen, 
tijdschakeling en muurschakelaars.

ies voor een intelligent ge o
Met de draadloze mesh-technologie biedt 
SylSmart Connected een ideale oplossing 
die eenvoudig kan worden geïnstalleerd, 
lage startkosten heeft en weinig 
onderhoud vergt. Met de geïntegreerde 
multifunctionele sensor in iedere armatuur 
zorgt het systeem voor draadloze 
communicatie met gedistribueerde 
intelligentie en een betrouwbare slimme 
verlichting. Het veilige en effi ciënte 
systeem kan worden aangepast aan de 
behoeften van zowel grote als kleine 
projecten, van kleine kantoorruimtes tot 
volledige verdiepingen. Er is geen extra 
bedrading of apparatuur nodig. Het 
systeem kan op afstand vooraf worden 
geconfi gureerd in de cloud voor een 
gepersonaliseerde lichtervaring.

N N  
 

HCL oplossingen en automatische 
verlichtingssystemen werken erg 
goed samen. Samen zorgen ze voor 
een natuurgetrouwe weergave van 
het zichtbare-lichtspectrum op elk 
moment van de dag en leveren zo 
een positieve bijdrage aan het 
bioritme van de gebruiker en 
helpen zo de prestaties te 
optimaliseren.
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Frisse Scholen 
Het Programma van Eisen – Frisse Scholen dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw- en verbouw van 
scholen (schoolbesturen en gemeenten) bij het realiseren van energiezuinige en gezonde scholen. Bij ver- en 
nieuwbouwplannen is het belangrijk vooraf eisen te stellen aan het ontwerp van het gebouw en de installa-
ties. Naast een goed binnenmilieu is daarbij ook een laag energiegebruik van scholen essentieel.

Het PvE - Frisse Scholen gaat in op vijf thema’s: 
• Energie 
• Lucht 
• Temperatuur 
• Licht 
• Geluid

Uiteraard is het deel Licht van belang voor Sylvania: 

De eisen voor kunstlicht zijn uitgebreid met criteria voor LED-verlichting. Voor de daglichteisen is een balans 
gezocht tussen optimale daglichttoetreding en temperatuurbeheersing, waarbij aansluiting is gezocht met de 
norm NEN-EN 17037.

“NEN-EN 17037 specificeert elementen waarmee door middel van natuurlijk licht een afdoende subjectieve 
impressie van lichtheid en een afdoende uitzicht kan worden bereikt. Bovendien worden er aanbevelingen 
gegeven voor de duur van de blootstelling aan zonneschijn binnen bewoonde of gebruikte vertrekken.”

Onze op maat gemaakte lichtplannen voor uw renovatie- of nieuwbouwproject zijn uiteraard conform de 
nieuwste normen.  Bovendien houden we bij het ontwerp rekening  met de situatie of u uw school openstelt 
voor bijvoorbeeld avondonderwijs.  Hier kunnen aanvullende aanbevelingen voor gelden, net als voor 
gymzalen of sporthallen.

Voor ieder thema zijn drie ambitieniveaus vastgesteld: 
klasse C (Voldoende)
klasse B (Goed) 
klasse A (Uitmuntend)

12Verlichtingsnormen

Normen & regelgevingen voor verlichting:



Licht Klasse C - Voldoende
Klasse B - Goed 
extra t.o.v. klasse C

Klasse A - Uitmuntend 
extra t.o.v. klasse B

Nieuwbouw en ingrijpende renovatie / Bestaande bouw

Kunstlicht • De verlichtingssterkte door kunstlicht is op 
werkvlakniveau minimaal 300 lux met een 
gelijkmatigheidsindex van minimaal 0,6. 

• De UGRL (waarde voor de beperking van de 
'verblindingshinder') van de in de leslokalen 
toegepaste armaturen is ≤19. 

• De kleurweergaveindex (Ra) van de verlichting is 
minimaal 80 of vergelijkbaar. 

• Bij led-verlichting: 
• Kies verlichting met een �ickerfrequentie van 

minimaal 100Hz en met een �ickerpercentage 
<8% conform IEEE standard 1789.

• Kies voor (voldoende) di�use optieken met een 
egale structuur, zoals opaalglas. 

Toelichting:
• De eisen voor verlichting zijn conform de norm NEN-EN 

12464-1. 

• Voor het werkbladniveau wordt uitgegaan van 0,8 m, tenzij 
een andere werkbladhoogte vaststaat. 

• Aangezien in scholen ook werkplekken tegen de wanden 
zijn, dient de verlichtingingssterkte in de randzone (max. 
0,6 m van de wanden) minimaal 300 lux te zijn.

• De verlichtingssterkte door kunstlicht is op 
werkvlakniveau minimaal 500 lux met een 
gelijkmatigheidsindex van minimaal 0,6. 

De kleurweergaveindex (Ra) van de verlichting is 
minimaal 80 of vergelijkbaar. Bij led-verlichting: 
bovendien een R9-waarde van minimaal 10.

• Kies verlichting met een �ickerfrequentie van 
minimaal 100Hz en met een �ickerpercentage 
<3% conform IEEE standard 1789.

De verlichtingssterkte door kunstlicht op het 
werkblad van leerlingen is minimaal 500 lux met 
een gelijkmatigheidsindex van minimaal 0,6.  

• Werkplekken voor docenten hebben persoonlijke 
voorzieningen voor taakverlichting, waarmee 
een verlichtingssterkte van minimaal 750 lux op 
het werkblad kan worden gerealiseerd. 

• De UGRL (waarde voor de beperking van de 
'verblindingshinder' ) van de in de leslokalen 
toegepaste armaturen is ≤16. 

• De kleurweergaveindex (Ra) van de verlichting is 

minimaal 80 of vergelijkbaar. Bij led-verlichting: 

bovendien een R9-waarde van minimaal 50. 

Bij led-verlichting: 
• Kies verlichting met een flickerfrequentie van 

minimaal 1250Hz of met een D -driver 
(gelijkstroom).

Voor alle eisen geldt dat hieraan minimaal 95% van de gebruikstijd dient te worden voldaan.

Energie Klasse C - Voldoende
Klasse B - Goed 
extra t.o.v. klasse C

Klasse A - Uitmuntend 
extra t.o.v. klasse B

Energie-e�ciëntie verlichting • Het geïnstalleerd vermogen van de verlichting in 
verblijfsruimten bedraagt maximaal 10 W/m2.

• Het geïnstalleerd vermogen van de verlichting in 
overige ruimten bedraagt maximaal 5 W/m2. 

• De verlichting in verblijfsruimten kan per ruimte 
worden geschakeld, met een gescheiden gang- en 
raamzone. 

• De verlichting in toileen en bergingen is gescha-
keld met behulp van aanwezigheids-detectie. 

• De verlichting in ruimten waar daglicht aanwezig is 
wordt geregeld op basis van het daglichtaanbod.

Toelichting:
• Het daadwerkelijk geïnstalleerd vermogen in het 

verblijfsgebied dient te worden bepaald. Dit daadwerkelijk 
geïnstalleerde vermogen dient te worden gedeeld door het 
gebruiksoppervlak van het verblijfsgebied. Het verblijfsge-
bied wordt vastgesteld overeenkomstig het Bouwbesluit. 
Overige ruimten zijn alle ruimten die wel voorzien zijn van 
verlichting en niet behoren tot het verblijfsgebied.

• Het geïnstalleerd vermogen van de verlichting in 
verblijfsruimten bedraagt maximaal 7,5 W/m .

• Het geïnstalleerd vermogen van de verlichting in 
overige ruimten bedraagt maximaal 4 W/m . 

• De verlichting in verblijfsruimten is geschakeld door 
middel van aanwezigheidsdetectie, welke kan 
worden overruled door de gebruiker.

Het geïnstalleerd vermogen van de verlichting in 
verblijfsruimten bedraagt maximaal 5 W/m2. 

• Het geïnstalleerd vermogen van de verlichting in 
overige ruimten bedraagt maximaal 3 W/m2. 

Voor alle eisen geldt dat hieraan minimaal 95% van de gebruikstijd dient te worden voldaan.

Geïnstalleerd vermogen:

Meer info, zie bron: © Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | mei 2021 
RVO is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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N st een consistent en 
etro r lichtnive  cre ert 

verlichting ie n t rli  licht 
n ootst een omgeving ie e 
concentr tie en ons leer
vermogen ver etert  
echnologische ont i elingen

stim leren e cre tiviteit en
evor eren e s men er ing

t ssen st enten  leer r chten
en ersoneel

l slo len

N

Veel ti  or t innensh is 
oorge r cht

Studenten spenderen het overgrote deel 
van hun schooltijd binnen waar er geen 
natuurlijk licht is. Dit kan een nadelige 
invloed hebben op hun gezondheid en 
welbevinden.  

Noo  n concentr tie en 
cre tiviteit
Door het melatonineniveau te helpen 
regelen is verlichting erg belangrijk om de 
concentratie van studenten doorheen de 
dag te stimuleren en ervoor te zorgen dat 
er voldoende licht is om ze alert te 
houden. 

im l vis eel com ort
De mogelijkheid om goed te zien en 
gezien te worden is essentieel voor 
plaatsen waar de interactie tussen 
leerkrachten en leerlingen de basis van 
het leerproces vormt. 

+  Uitstekende 
kleurweergave CRI 97

+  UGR <16 & Luminantie
<200cd/m2

+  Geen blauwe piek voor
visueel comfort

+  Human Centric Lighting
(HCL)

+  Dynamisch licht, aangepast
aan het circadiaans ritme

 CONCORD OPTIX INBOUW LUMINATURE 
 Natuurlijk licht opnieuw uitgevonden 

 ANDERE ARMATUREN     

ti li   
l m rt onnecte   

e slimme o lossing
+  Lage verblinding, ideaal

voor kantoren
+ Modulair design
+  Vervangbare 

lichtmodules

oncor  ti  
s mmetrisch  n o  o  

o o
+  Uitstekend rendement,

weinig verblinding
+ Visueel comfort
+  Robuuste en lichte

behuizing

ro  
rchitect r l le neel 

+  Uitstekend visueel
comfort

+ Innoverend design
+  Multipower-functie met 8

instellingen
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n  Neo  
in o  o o  o  en el 
+ Visueel comfort
+  UGR<18 en luminantie

<600 cd/m²
+ Mix-and-match mogelijk

©
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+  Compacte afmetingen
+  lage verblindingsfactor

UGR19

+  Erg effi ciënt +  IP44 klasse
aan de voorzijde

oncor  � ce te 
ntoorverlichting met 

l ge ver lin ings ctor 
+ Uitstekend rendement
+ Energiezuinig
+  Directe/indirecte

lichtbundel voor perfect
visueel comfort

esisto  
� ci nte ter ichte ree s

+ Robuust & duurzaam
+ Gemakkelijk te installeren
+ Erg effi ciënt
+  SylSmart-versies

beschikbaar

oncor  ti  o o   
� ci nte o o rm t r

+  Hoog rendement en weinig
verblinding

+  Visueel comfort UGR<16 en
luminantie <200 Cd/m2

+  Snel een eenvoudig aan te
passen

 ANDERE ARMATUREN     

r ti lo len & l or tori

N

nctionele verlichting
Functionaliteit is de belangrijkste
prioriteit in een verlichtingsontwerp,
zodat een effi ciënte verlichting ervoor
zorgt dat gedetailleerde informatie
gemakkelijk kan worden gezien, zonder
hinderlijke verblinding.

recisie en vis eel com ort
Voor precisiewerk dat langdurige
concentratie vereist, is een heldere maar
comfortabele verlichting cruciaal.

rg ro st
Armaturen moeten voldoende robuust
zijn om optimaal te presteren in
omgevingen waar temperatuur
schommelingen, vocht en andere 
omstandigheden extremer zijn dan 
normaal.

 START PANEL IP44 
 Inbouw ledpaneel 

e recisie r  v n e
rese rch en het er  in

etensch eli e l or tori
en n ere s eci le r imtes
vereisen een etro re
r chtige en ren ele

verlichtingso lossing
Verlichting m g niet te hel er o
te on er i n en moet est n
i n tegen tem er t r

schommelingen en vocht om o
el  ogen li  het o tim le
lichtnive  te eho en
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ti li   
e r me  slimme 

o lossing
+  Lage verblinding, ideaal

voor schoolomgevingen
+ Modulair design
+  Vervangbare 

lichtmodules
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Albedacollege Rotterdam, 
Nederland
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oncor  scent   
r chtige  o nlight

+ Visueel comfort CRI 95-99
+  Uitstekend rendement tot

146lm/W bij versie met CRI80
+ 4 verschillende lichtstromen
+  LumiNature versie zonder

blauwe piek, aangepast
aan het circadiaans ritme

oncor  e con ccent  
e roon e r ils ot

+  Uitstekende 
kleurweergave (CRI97)

+  Lage verblinding en
'darklight'
luminantiebeperking

+ Optimale warmteafvoer

n  ine r  
iteenlo en e o tische 

o lossingen
+ Slank en onopvallend
+  Mix-and-match 

mogelijk
+  Verschillende

mogelijke optieken

Verlichting in i liothe en
en m ltime i r imtes moet e 
r st v n e omgeving 
weerspiegelen en � e i el 
genoeg i n om te vol oen n 

e ehoe ten v n verschillen e 
ge r i ers  e verlichting moet 
ervoor orgen t e e oe ers 
ich veilig nnen ver l tsen 

en tegeli  vol oen e 
oc sverlichting voor ien o t 

lesm teri l gem eli  n 
or en gevon en en 

com ort el n or en 
est eer

i liothe en

N

eescom ort  
Sterke contrasten tussen twee visuele 
vlakken die dichtbij elkaar liggen, kunnen 
visuele vermoeidheid veroorzaken. 
Gekalibreerde contrasten die een optimale 
individuele verlichting combineren met een 
geschikte omgevingsverlichting en de 
mogelijkheid om de intensiteit ervan te 
controleren schept de perfecte 
voorwaarden voor een goed leescomfort.

e erson liseer e 
verlichting 
Naar boven gerichte verlichting zorgt voor 
een betere lichtspreiding met minder 
refl ecties en schaduwen. Specifi eke zones 
kunnen worden verlicht met armaturen die 
geschikt zijn voor wisselende 
leeromgevingen, zoals focusverlichting voor 
individuele taken of omgevingsverlichting 
voor groepsdiscussies.

Identi� c tie en ori nt tie
Een goed verlichtingsontwerp voor 
bibliotheken en multimediaruimtes zorgt 
ervoor dat de bezoekers zich veilig kunnen 
bewegen in smalle gangen dankzij goed 
verlichte signalisatieborden en snel de 
gewenste documenten kunnen vinden bij 
heldere taakverlichting.. Een mix van 
zorgvuldig geïntegreerde verlichting om 
rekken, meubilair en open ruimtes te 
verlichten, is de beste oplossing.

 ANDERE ARMATUREN     

+  Luminantie <1.000 cd/m²
bij 65°

+  Uitzonderlijk visueel
comfort

+  Naadloos doorlopende
lichtstroken

+  Uitstekend rendement
(147 lumen/Watt)

 CONCORD OPTIX LINEAR 
Uitstekend rendement, weinig verblinding 
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min   ecor tieve 
n rm t ren

+ Verschillende modellen
+  Directe/indirecte 

verlichting tot 59 lm/W
+ Energiezuinig
+  8 verschillende modellen

leverbaar
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King Kong, Bordeaux, France
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ns ver lim  
om cte o nlight

+ Beperkte verblinding
+  Uitstekend visueel

comfort tot 2500 lm
+ Compact design
+ Erg effi ciënt
+  Verschillende versies van

620 lm tot 5200 lm

De speci� e e enmer en en 
verschillen e 
ge r i smogeli he en v n 

itori  vereisten e inst ll tie 
v n ges eci liseer e 
verlichtingso lossingen  itori  
i n grote r imtes r het lie  

v  ge oc st is o  het o i m en 
het nt l eelnemers ster  n 
v ri ren  rom moet het 
verlichtingssysteem erg � e i el 
i n o t het n or en 

nge st n een re e ier 
n verschillen e ctiviteiten  

o ls le ingen  resent ties en 
e mens

itori

N

en grote r imte 
Een krachtige verlichting voor 
presentatoren en sprekers zonder 
verblinding, in combinatie met een 
gedimde verlichting voor het publiek die 
het toch mogelijk maakt om nota's te 
kunnen nemen, is essentieel om alle 
gebruikers van de optimale verlichting te 
voorzien.

Verschillen e scen rio s 
con� g reren 
Met slimme lichtregelaars kunnen diverse 
verlichtingsscenario's worden 
geprogrammeerd voor verschillende 
vereisten die daarna eenvoudig kunnen 
worden bediend.

envo iger on erho  en 
energie es ring
Door de plaatsing van de stoelen in een 
auditorium is de afstand tot het plafond 
telkens verschillend. Sommige 
plafondarmaturen zijn daardoor 
moeilijker te bereiken. Daarom is een 
energiebesparende, duurzame en 
eenvoudig te onderhouden verlichting 
erg belangrijk.

 ANDERE ARMATUREN     

+ Minimalistisch design

+  Uniforme & doorlopende
lichtstroken

+  Directe/indirecte 
verlichting

 CONCORD MINI CONTINUUM  
Verlichtingssysteem met een uniek zuiver design 

oncor  scent   
r chtige  o nlight

+ Visueel comfort CRI 95-99
+  Uitstekend rendement tot 

146lm/W voor versie met CRI80
+ 4 verschillende lichtstromen
+  LumiNature versie zonder 

blauwe piek, aangepast aan
het circadiaans ritme

oncor  e con ccent  
e roon e s ot

+  Uitstekende 
kleurweergave (CRI97)

+  Weinig verblindingen
'darklight'
luminantiebeperking

+ Optimale warmteafvoer
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Lecture Theatre in het Design 
Museum in Londen, VK

oncor  ti  ine r  
ter e rest ties  einig 

ver lin ing 
+  Naadloos doorlopende

lichtstroken
+ Uitzonderlijk visueel comfort
+  Uitstekend rendement 

47 lm/W
+  Luminantie <1.000 cd/m2 bij 65°
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 ANDERE ARMATUREN     

en ge on e en even ichtige 
voe ing n hel en om te 
concentr tie te ver eteren en e 

ro ctiviteit o  eil te ho en  
en onts nnen omgeving 

cre ren r st enten h n ti  
iten e leslo len illen 

oor rengen is essentieel om 
ich e hele g goe  te voelen  

ntines i n v  r e 
r imtes  et is rom 

el ngri  t er vol oen e 
verlichting is voor e ge r i ers  

rm t ren moeten e 
verschillen e ones enen 
ter i l in o rm t ren 
orgen voor een ni orme 

verlichting  

ntines

N

om ort ele en 
onts nnen e    
eetruimtes kunnen gecreëerd worden 
met creatieve verlichtingsontwerpen 
die een informele sfeer scheppen om 
elkaar te ontmoeten en te socializen 
bij een maaltijd.

en nctionele 
verlichtingso lossing 
is nodig in de zones waar eten wordt 
bereid en waar het personeel veilig 
moet kunnen werken.

ecor tieve verlichting  
kan een thuisgevoel creëren met 
sfeerlicht dat zorgt voor een warmere 
en meer intieme sfeer.

ti li    
n o  mo l ir
+  Lage verblinding, ideaal

voor schoolomgevingen
+ Modulair design
+ Vervangbare lichtmodules

 CONCORD OPTIX 4CELLS 
 Kleine & compacte inbouwarmaturen 

+ Uitstekend rendement

+ Comfortabel licht
+  Rechthoekige 

downlight

ns ver lim  
om cte o nlight

+ Luminantiebeperking
+  Uitstekend visueel

comfort tot 2500 lm
+ Compact design
+ Erg effi ciënt
+  Verschillende lichtstromen, 

van 620 lm tot 5200 lm

 o nlight   
n o  en o o  
o nlight

+ Erg effi ciënt
+  SylSmart Standalone-

versies beschikbaar
+  Inbouwdiepte <65mm
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 le   le stri s
+  Uniforme kleur

& uitstekende
lichtkwaliteit

+  RGB en RGBW versies
+  Met drivers en aluminium

profi elen
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Cafetaria Training Centre, 
Antwerpen, België
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nit ire r imtes he en noo
n nctionele  e � ci nte en

com ort ele verlichting
etegel e m ren en vloeren
nnen een steriele s eer

cre ren  e iste rm t r n
oor een ecor tieve toets een

hel ere en ngen me
omgeving cre ren r i  e
ver lin ing oor e licht

eer tsen e o ervl en 
tot een minim m or t 

e er t

nit i

N

osten eheersing 
is een belangrijke factor voor sanitaire 
ruimtes. De verlichting moet 
functioneel en duurzaam zijn om de 
onderhoudskosten te beperken.

nergie es ring 
kan gerealiseerd worden met 
aanwezigheidsdetectoren die zo 
kunnen worden ingesteld dat het licht 
alleen brandt als de ruimte gebruikt 
wordt.

nelle en eenvo ige 
mont ge  
zorgt voor minimale verstoring tijdens 
het onderhoud.

 nel   
n o  le neel
+ Hoog rendement
+ Compacte afmetingen
+  IP44 klasse aan de

voorzijde

 o nlight  in   
le i ele o nlight

+  Met instelbaar tijd- en
daglichtniveau

+  3 kleurtemperaturen
en 2 montagemethoden

+  Verschillende 
inbouwafmetingen

 o nlight   
n o  en o o  
o nlight

+ Hoog rendement
+  SylSmart Standalone-

versies beschikbaar
+  Inbouwdiepte <65mm

 ANDERE ARMATUREN     

+  Energiebesparing met
geïntegreerde PIR

+  Verschillende versies van
620 lm tot 5200 lm+ Compact design

+  Met instelbaar tijd- en
daglichtniveau

+ Luminantiebeperking + Erg effi ciënt

 INSAVER SLIM PIR 
 Downlight met PIR sensor 
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Project: Provinciehuis Boeverbos, 
Brugge - België
Eigenaar: Provincie West-Vlaanderen
- België
Installateur: Tino Bracke,
Quintiens NV (Veolia Group)

ico   
icht re in o s ot

+  Mag direct bedekt worden met
glaswol en minerale isolatie

+  Bescherming tegen water en
stoom

+ 360° richtbaar
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e ministr tieve lo len v n 
een on er i sinstelling vergen 
een hoog r ige verlichting 

ie tegeli erti  com ort el n 
energie inig is  N t rli  licht 
hee t een ositieve invloe  o  
gemoe  energie  motiv tie en 
concentr tie   l tsen r 
n t rli  licht e er t is  is e 

iste e e v n nstlicht  met 
het iste verlichtingsnive  en 

e iste licht le r  v n cr ci l 
el ng om e ro ctiviteit o  
eil te ho en  

ministr tie & el i n

N

et ont er en 
van een kantoor dat voor verschillende 
toepassingen moet worden gebruikt, is 
een kans om te bekijken hoe verlichting 
kan worden ingezet om van de ruimte 
een aangename omgeving te maken 
voor iedereen.

nction liteit 
is een belangrijke factor bij het 
verlichtingsontwerp omdat er een 
constant en comfortabel 
verlichtingsniveau moet worden 
geboden in kantoren van verschillende 
groottes. 

erson lisering  
maakt het mogelijk om verschillende 
sferen te creëren voor de verschillende 
functies van een ruimte wanneer ze 
door groepen of individuen gebruikt 
wordt.

+ Energiezuinig

+ Uitstekend rendement
+  Directe en indirecte

lichtbundel voor perfect
visueel comfort

 CONCORD OFFICELYTE 
 Kantoorverlichting met lage verblindingsfactor 

 ANDERE ARMATUREN     

oncor  scent   
r chtige  o nlight

+ Visueel comfort CRI 95-99
+  Uitstekend rendement tot 

146lm/W voor versie met CRI80
+ 4 verschillende lichtstromen
+  LumiNature versie zonder 

blauwe piek, aangepast aan
het circadiaans ritme

oncor  ti  ecesse  miN t re  
N t rli  licht o nie  itgevon en 
+  Human Centric Lighting (HCL)
+  Geen blauwe piek voor visueel

comfort
+  Dynamisch licht, aangepast aan het

circadiaans ritme
+ Uitstekende kleurweergave CRI 97
+ UGR <16 & Luminantie <200cd/m2

ti li    
e r me  

slimme o lossing
+  Lage verblinding,

ideaal voor
kantoren

+ Modulair desig
+  Vervangbare 

lichtmodules
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Eldon House, Londen

ro  rchitect r l 
le neel
+  Uitstekend visueel

comfort
+ Innoverend design
+  Multipower-functie met

8 instellingen
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Verlichting hee t verschillen e 
ncties ls het ient om 
nneer het erom g t e 

ver eersstromen te 
on erste nen  eest l is er 
geen n t rli  licht in g ngen 
en tr h llen  e verlichting 
moet s orgen voor een 
goe e icht rhei  o t 
ie ereen ich veilig n 
voort e egen en tegeli  

ssen i  e sti l v n e 
omgeving

ngen & tr h llen 

N

e e egingsstromen 
v n st enten ciliteren 
door een goede verlichting van muren 
en plafonds. 
Licht maakt verplaatsingen tussen de 
klaslokalen gemakkelijker en 
aangenamer.  

Veilighei   
in drukke ruimtes, zoals gangen en 
traphallen, is belangrijk. De juiste 
verlichting zorgt voor een goede 
zichtbaarheid zodat iedereen zich veilig 
kan voortbewegen.

es ringen  
kunnen worden gerealiseerd met 
bewegingssensors die het licht 
inschakelen als het nodig is. 

+  LumiNature versie zonder
blauwe piek, aangepast aan
het circadiaans ritme

+  Uitstekend rendement tot
146 lm/W voor versie met CRI80

+  Visueel comfort 
CRI 95-99

+  4 verschillende
lichtstromen

 CONCORD ASCENT 100 
 Krachtige led downlight 

 ANDERE ARMATUREN     

oncor  ti  ells   
leine & com cte 

in o rm t ren 
+ Comfortabel lich
+  Uitstekend 

rendement
+  Rechthoekige 

downlight

ns ver lim  
om cte o nlight

++ Luminantiebeperkin
+  Uitstekend visueel comfort

tot 2500 lm
++ Compact desig
++ Hoog rendemen
+  Verschillende lichtstromen,

van 620 lm tot 5200 lm

oncor  oloss l  
inim listische ron e rm t r 

+  Esthetische vormgeving voor
deze compacte ronde armatuur

++ Di fuus, zacht licht
+  Opbouw, wandarmatuur en

pendel
+  Discreet halo-effect voor

D/I-versies
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ISMO, Orsay, Frankrijk

iotto  etro re 
l he  

+ Hoge schakelcycl
+ Uniform lich
+  Gemakkelijk te

installeren



30

n er i sinstellingen he en 
verschillen e soorten r imtes 
met iteenlo en e 
verlichtingseisen  et is echter 

sol t noo eli  t over l 
een veilige omgeving or t 
gecre er  met het iste 
verlichtingsnive  Verlichting 
moet een goe e icht rhei  
cre ren voor en  ing ngen  
recre tie ones en r ings om 
het risico o  ongev llen te 

e er en

itenr imtes

N

n cht 
voor aangrenzende zones, een 
minimale lichtvervuiling en het naleven 
van de diverse reglementeringen zijn 
essentieel bij buitenverlichting.

eers esten ighei  
moet gegarandeerd zijn opdat 
installaties optimaal blijven presteren in 
alle weersomstandigheden.

ntegr tie  
in de omgeving zorgt ervoor dat de 
verlichting de omgeving helpt te 
verfraaien.

+  DALI dimbaar
+  Hoge prestaties en

uitstekend rendement

+  4 formaten en 3
kleurtemperaturen + Energiezuinig

 CONCORD RAIDEN 
 Veelzijdige straler met uniek design 

t rt oll r   
l n sch sverlichting
+  Eigentijds en robuust

design
+ Uitstekend rendement
+  Ideaal voor tuinen en

paden

nterr t   
ron in o rm t r

+  Robuust design
+  Bestand tegen lasten tot

2000 kg
+  Kantelbare lichtbron

l ni  
itenschi n er er

+  Snel en gemakkelijk te
installeren

+ Robuust
+  Brede waaier aan

lichtstromen

 ANDERE ARMATUREN     
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nverto  o  n  
en l on
+  Robuust en compact
+  Eigentijds design
+  Corrosiebestendig

©
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+  Visueel comfort UGR<19
+  Bestand tegen de impact

van ballen

+  Ideaal voor erg hoge
plafonds

+ SylSmart beschikbaar

oncor  i en  Veel i ige 
str ler met nie  esign
+  4 formaten en

3 kleurtemperaturen
+  Hoge prestaties en

uitstekend rendement
+ Energiezuinig
+ DALI dimbaar

 ANDERE ARMATUREN     

e verlichting in s orth llen  
g m len en n ere 
s ort ciliteiten moet r chtig 
en � e i el i n om tel ens e 
i e le verlichting te ie en voor 

e verschillen e ctiviteiten en 
ehoe ten v n e ge r i ers  
rm t ren moeten r m 

en ro st i n en est n  i n 
tegen e im ct v n llen en 
n ere ron vliegen e 

voor er en

orth llen & ciliteiten

N

tevighei  en 
r mhei  

Armaturen moeten impactbestendig zijn 
in omgevingen waar ballen of andere 
projectielen kunnen rondvliegen.

Verlichting nge st n 
ge r i ers  
Helder wit licht met minimale 
verblinding is essentieel voor 
sportterreinen waar een langdurige 
concentratie en visueel comfort het 
mogelijk maken om snel bewegende 
voorwerpen te kunnen volgen en van 
ver te kunnen zien.

nergie es ring
Sporthallen en andere sportfaciliteiten 
worden vaak langdurig gebruikt. 
Daarom moet de verlichting zo 
energiezuinig mogelijk zijn en gebruik 
maken van de integratie van 
aanwezigheidsdetectoren die de 
verlichting uitschakelen als de faciliteiten 
niet gebruikt worden.

 SYLBAY 
 Stevige en intelligente Highbay 

l ni  o ste & 
r me str ler

+  Snel en gemakkelijk te
installeren

+ Erg hoog rendement
+  Brede waaier aan

lichtstromen
+  Beschermrooster voor het

frontglas

r nit  ici nte en
r me  igh

+   Hoog rendement
tot 144 lm/W

+  Microwave 
aanwezigheidsdetectoren

+  SylSmart Standalone twist
and lock KIT beschikbaar
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Palaindoor Ancona, Italië
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lv ni  is een voor nst n e n ie er v n tot lo lossingen voor ro essionele en 
rchitect r le verlichting  et i n   r erv ring in rm t ren en l m en ie t 
lv ni  een re e ier n o lossingen voor o en re  riv te en commerci le 

verlichtings ro ecten  e on er i ssector iest voor on e liteitsg r ntie  lv ni  is 
niet lleen een ri nt  m r ie t oo  een re e ier n services n

oe een eroe  o  e e ertise v n lv ni  en l t ons e er ecte o lossing o  m t 
voor  verlichtings ro ecten it er en

individuele eisen van onze klanten.
We vinden een passende oplossing voor 
alle "verlichtingsplannen" en willen 
milieuvriendelijke 
verlichtingsoplossingen creëren en 
ontwikkelen op maat van uw projecten.
Eens uw behoeften duidelijk zijn 
gedefi nieerd, zijn de coördinatie met 
onze R&D-afdelingen en de 
operationele steun van onze fabrieken 
van doorslaggevend belang om ervoor 
te zorgen dat de beste producten en 
oplossingen worden toegepast.

n e o lossingen o  m t
Sylvania is niet zomaar een fabrikant. 
Welk project u ook hebt, neem zeker 
een kijkje bij onze diensten op maat 
van de klant die u van A tot Z 
begeleiden bij uw project.
Of het nu gaat om de gedetailleerde 
analyse van uw verlichtingssystemen, 
de installatie en optimalisering van uw 
installaties en ecologische prestaties, 
naleving van regelgevingen en 
fi nancieringsoplossingen - steeds 
begeleidt Sylvania u als expert bij iedere 
stap.

e in ro e  
knowhow tot uw dienst

e liteit v n lo le ro ctie
Onze fabrieken en productiesites liggen 
in Frankrijk, Engeland en Duitsland. 
Onze Research & Development 
afdelingen zijn een belangrijk onderdeel 
van onze organisatie en bieden ons de 
kans om de nieuwste technologische 
innovaties toe te passen en constant te 
zoeken naar nieuwe ontwikkelingen, 
zoals nieuwe behoeften van gebruikers, 
ecologische uitdagingen of nieuwe 
normen. 
Om effi ciënt te kunnen samenwerken 
met de operationele afdelingen staan 
onze R&D-afdelingen erg dicht bij de 
fabrieken en bevinden ze zich in 
Frankrijk, Engeland en Duitsland.
Deze "made-in-Europe"-structuur 
garandeert onze kwaliteit en illustreert 
ons sterk sociaal, arbeidsgericht en 
ecologisch engagement. Dit betekent 
ook dat dankzij het productieproces en 
de Europese aanpak de ecologische 
voetafdruk van onze producten erg 
beperkt is.

lv ni   org nis tie voor 
on erste ning o  m t
Dankzij onze fl exibele aanpak creëert 
Sylvania oplossingen op maat van de 

59 000 m2
Franse, Engelse en Duitse 
fabrieken

e in ro e

22 
productie eenheden
in Newhaven (GB)



CLASSROOMS

SANITARY AREAS

CORRIDORS & STAIRWAYS

SPECIALIST CLASSES

& LABORATORIES

STANDARD &
MEDIA LIBRAIRIES

CANTEEN

ADMINISTRATION

& WELFARE AREAS
OUTDOOR AREAS

SPORTS HALLS & FACILITIES

AUDITORIUMS

30

20

14

24

26

28

22

16

18

32

Inhoud

18
Bibliotheken

20
Auditoria

22
Kantines

24
Sanitaire ruimtes

26
Administratie & welzijn

28
Gangen & traphallen 

30
Buitenruimtes

32
Sporthallen & faciliteiten

4
Uitdagingen

6
Natuurlijk licht: een bron van welzijn 
en productiviteit

8
Verlichtingsontwerp: van een 
functionele tot een gevoelsbenadering

10
SylSmart: een slimme oplossing 
voor iedere behoefte

12
Verlichtingsnormen en regelgeving 
de essentie in één oogopslag

14
Klaslokalen

16
Praktijklokalen & laboratoria

Ontwerp:  – Foto's: 
Adobestock, Delphine Poggianti, 
gorodenkoff, arthurpequin.com, 
egbertdeboer.com, Studio des 
plantes (Dreamstime), Sylvania – 
Illustraties: Antoine Dagan. 



de coördinatie met onze R&D-afdelingen en 
de operationele steun van onze 
productievestigingen zijn van doorslaggevend 
belang om ervoor te zorgen dat de beste 
producten en oplossingen worden toegepast.

Onze oplossingen op maat
Sylvania is niet zomaar een fabrikant. Welk 
project u ook hebt, vraag zeker naar onze 
oplossingen op maat die u van A tot Z 
begeleiden bij uw project.
Sylvania begeleidt u als expert bij iedere stap, 
of het nu gaat om de gedetailleerde analyse 
van uw verlichtingssystemen, de installatie en 
optimalisering van uw Installaties, de 
milieuresultaten, de naleving van 
regelgevingen of fi nancieringsoplossingen.

*Met Logic Smarter Finance ligt elke oplossing binnen handbereik: er is geen initiële investering nodig, u betaalt maandelijks terug met het geld dat u gespaard heeft.
**We monteren uw nieuwe installatie, zorgen ervoor dat het conform is aan de normen en perfect werkt, recycleren uw oude installatie en zorgen voor het onderhoud.

40% 
van de productie in de Franse 
vestiging zijn armaturen op
maat van de klant

53% 
van de productie in
Duitsland zijn lampen

INTERESSANTE WEETJES 
Armaturen met geïntegreerde 

HVAC (verwarming, ventilatie en 

airconditioning) bieden talrijke 

voordelen. Omdat de vraag ernaar 

sterk stijgt, blijft Sylvania evolueren 

met de markt en heeft intussen 

deze nieuwste oplossingen 

opgenomen in het assortiment.


Productie in onze 
vestiging in Erlangen, 
Duitsland.

LICHTADVIES

FINANCIERINGS-
OPLOSSINGEN*

LOGISTIEK/
OPSLAG

OPSTELLEN
VAN CEE 

BESTANDEN
INSTALLATIE, 

BEDIENING EN
ONDERHOUD**
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35KLASLOKALEN

AUDITORIASTANDAARD &
MEDIA BIBLIOTHEKEN

GANGEN & TRAPHALLEN

SANITAIRE RUIMTES

PRAKTIJKLOKALEN &
LABORATORIA

ADMINISTRATIE &
WELZIJN

BUITENRUIMTES

KANTINES

SPORTHALLEN & -FACILITEITEN



sylvania-lighting.com

Hoewel alle inspanningen werden 
geleverd om de nauwkeurigheid te 
garanderen bij de samenstelling van 
de technische details in deze 
publicatie, zijn specificaties en 
prestatiegegevens onderhevig aan 
voortdurende verandering.  
Actuele informatie moet daarom 
worden gecontroleerd met Feilo 
Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania 
International Group Kft.
December 2021.
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