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DUURZAME VERLICHTING*

LED verlichting heeft zich tot een zodanig niveau ontwilkkeld, dat het nu  
algemene lichtoplossingen biedt voor consument en professioneel gebruiker.  
LED heeft bewezen een energiebesparende lichtbron te zijn met een lange 
levensduur. LED is duidelijk de lichtbron van de toekomst. Wij geloven sterk in 
de hoge potentie van LED-technologie. Echter, LED op zich is geen interessant 
verlichtingproduct. Een zorgvuldig ontwikkelde combinatie van LED-technologie 
met goed ontworpen armaturen resulteert in hoogwaardige producten. Naast de 
specifieke voordelen van de technologie van LED-verlichting, zoals een lange  
levensduur en een laag energieverbruik, focussen we op uitstekend design, 
gemak van installatie en een goede prijs-kwaliteitverhouding.

*  De prijslijst is gebaseerd op enkel het leveren en monteren van verlichting  
wanneer Mulder Verweg ook de systeemplafonds levert en monteert.



PRODUCTOMSCHRIJVING:
Inbouwarmatuur met een hoogglans spiegellouver. Het TL verlichtingsarmatuur is 
geschikt voor inbouw in een systeemplafond, moduulmaat 600 x 600/1200mm. 
De armaturen zijn standaard uitgevoerd met een hoog rendement spiegeloptiek 
raster, voorzien van matte geanodiseerde en geprofileerde dwarslamellen en 
hoogglans geanodiseerde parabolische langslamellen. De behuizing is uitgevoerd 
met een hoogwaardig slagvaste witte poedercoating. Het lamellen raster 
is zonder gereedschap eenvoudig te her- en demonteren.  
Standaard uitgevoerd met snoer en stekker.

RMRF4 ALN 2L

ART. NUMMeR OMSCHRIJVING L B H KG NeTTO PRIJS

410110231 RMRF4-2x36W-ALN HF 36W/830 3900lm RA - 8717696033985 1195 295 95 4,9 B 45,50 *

410110251 RMRF4-2x36W-ALN HF 36W/840 3900lm RA - 8717696035385 1195 295 95 4,9 B 45,50 *

RMRF4 ALN 4L

410110232 RMRF4-4x18W-ALN HF 18W/830 3400lm RA - 8717696064033 595 595 95 4,9 h 48,50 *

410110250 RMRF4-4x18W-ALN HF 18W/840 3400lm RA - 8717696091732 595 595 95 4,9 B 48,50 *
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RMRF4 ALN

INBOUW ARMATUUR (T8)

TeCHNISCHe TeKeNING:

* Inclusief montage



MACCABLE

TOEBEHOREN

MACCABLE KOPPELSNOER

ART. NUMMeR OMSCHRIJVING NeTTO PRIJS

420110155 MacCable Koppelsnoer GST18/3 2m 3x1,5mm2 700C Zwart - 8717696037136 € 4,50

MACCABLE NETSNOER

420110152 MacCable Netsnoer GST18/3 2m 3x1,5mm2 700C Zwart + Contradeel - 8717696037167 € 4,00

420110158 MacCable Aansluitsnoer met Contradeel - 8717696102650 € 3,25

MACCABLE T-SPLiTTER

420110106 GST18/3 T-Splitter Wieland Zwart - 9203010531 € 2,55

Aansluitsnoer met contradeel

Aansluitsnoer met stekkerDoorkoppelsnoer

Splitter
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Aansluitsnoer met stekker

HET MENSELIjK OOG

Wij hebben licht nodig om objecten te kunnen onderscheiden. Het menselijk oog 
heeft echter een ingebouwde bijzonderheid: adaptiviteit. De gevoeligheid voor 
licht wordt aangepast aan de lichtomstandigheden.Verplaatst u zich van een 

uitstekend verlichte ruimte (of omgeving) naar een ruimte met weinig licht, dan 
zult u aanvankelijk niets waarnemen. Na korte tijd past het oog zich aan aan de 

lichtomstandigheden en zult u weer vormen kunnen onderscheiden.Voor het 
waarnemen van beweging en vorm is maar weinig licht nodig. Voor het ervaren 

van kleur, nuances en details is veel meer licht nodig.

Bij volle maan kunnen wij nog steeds onze weg vinden, terwijl het licht slechts 
een fractie is van het daglicht:

Het menselijk oog vangt bepaalde golflengtes (kleuren van het spectrum) beter 
op dan andere. Groen en geel zien we bijvoorbeeld veel beter dan ultraviolet 

en infrarood. Lumen is een goede vergelijkende factor, omdat er bij eenzelfde 
wattage een groot verschil kan zitten in de waarneming van verschillende tinten. 

Zoek dus naar een optimale combinatie ‘lumen per watt’

Daglicht/indirect zonlicht 10000-20000 lux 
Daglicht op een bewolkte dag 1000 lux
Op een donkere dag 100 lux
Schemerlicht 10 lux
Bij volle maan 1 lux



Hoe bepaalt u nu het aantal armaturen dat benodigd is om een ruimte te verlichten?
EEN EENVOUDIGE REKENWIjZE IS DE VOLGENDE:
 1.  stel eerst vast voor welke activiteit de ruimte gebruikt gaat worden, bijv. een kantoor
 2. bepaal de gewenste lichtsterkte, bijv. 500 lux.
 3. bepaal de oppervlakte van de ruimte, bijv. 20 m2

Het aantal lumen dat u wilt bereiken is dan 500 lux  x 20 m2 = 10.000 lumen. Om 
verliezen door uitstraling naar de wanden (of door raam- en deuropeningen) te compenseren, 
dient u dit getal te verhogen. Reken hiervoor op een verhoging met ca. 50%.

Voor deze ruimte heeft u dus 10.000 lm. x 1,50 = 15.000 lumen nodig.
Deze ruimte kunt u verlichten met armaturen, met een totale netto lichtopbrengst van 
min.15.000 lumen. Het licht moet verdeeld worden over de ruimte. Dat doet u door meer 
armaturen evenredig te verdelen. Als u de afstand tussen de armaturen ongeveer gelijk 
kiest aan de afstand van het armatuur tot het te verlichten vlak, zal in het algemeen een 
gelijkmatige verlichting worden bereikt, zonder extreme verschillen in lichtsterkte.

TIP VOOR DUURZAAMHEID VAN DE VERLICHTING
Wilt u dat de verlichting na langere tijd nog steeds voldoet aan de vereiste lichtsterkte, 
houdt u dan rekening met de afname van de lichtsterkte die vooral bij led-armaturen een 
factor van belang is. Om de T8, T5 en led-verlichting ook in de toekomst te laten voldoen 
aan de eisen die gesteld worden aan het gebruik van uw leefruimte vervang dan tijdig de 
lichtbronnen, starters en kies dan voor dimbare T5 en led-verlichting en een hogere 
lichtopbrengst. Hierdoor kunt u de verlichting aanvankelijk gedimd gebruiken en toch de 
juiste sfeer bereiken met een toereikende lichtsterkte. In de loop van de tijd vermindert u 
vanzelf de mate van dimmen om de afname van de lichtopbrengst te compenseren.

AANTAL 
ARMATUREN PER M²

BeReKeNING:
SOORT RUIMTE/FUNCTIE    
Gewenste lichtsterkte                                                   

Oppervlakte ruimte                                               

                                                                                                     

* Gem. verhoging    +50%                                              

Aantal lumen van te gebruiken armaturen of spot 

Aantal armaturen of spots

*Lumen verlies door deur en raam openingen en of uitstraling naar wand of deur

(zie lijst met soorten ruimten 
op de pagina hiernaast)

(zie soort armaturen 
in deze brochure)
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WERKVLAKKEN OP 0.80 M, PLAFONDHOOGTE 2800 - 3000 MM

AANBEVOLEN LUxWAARDEN 
PER RUIMTE/ACTIVITEIT

Werkvloer 500-700 lux
Tekenruimte 750-1000 lux
Vergaderzaal 300-500 lux

Kantoor

Verkoop

Supermarkt  700 lux 
Boetiek  450-500 lux 
Retail  700 lux 
Opticien  1500 lux 
Juwelier  1500 lux 
Schoonheidssalon  750-1000 lux 
Kassa  500 lux 
etalage  800-1500 lux 

Medische centra

Behandelkamer  800-1000 lux 
Operatiekamer  1000-2000 lux 
Operatielamp  30000 -> lux 
Afdelingen  500 lux 
Kantoren  500-700 lux 
Tandartsenpraktijk  800-1000 lux 
Behandellamp  20000 lux 

Hotel/Restaurant
Receptie  200-500 lux 
eetzaal  150-200 lux 
Keuken  700 lux 
Conferentieruimte  300-400 lux 

School
Klaslokaal  300-500 lux 
Schoolbord  300-750 lux 

Sport
Fitness  300-500 lux 
Zwembad  300-500 lux

Theater / Bioscoop

Zaal  450-500 lux

Woning

Woonkamer  100-300 lux 
Slaapkamer  300 lux 
Keuken   300-500 lux 
Hal / entree  200-500 lux 

PER RUIMTE

Loopzone  30-100 lux  
Niet-werkkamers  150 lux  
Visueel eenvoudige  300 lux 
taken  
Visueel gemilddelde  500 lux  
taken 
Visueel veeleisende/ 750-1000 lux
moeilijke taken    
Visueel speciale/ 1500-2000 lux
zeer inspannende 
taken    

PER ACTIVITEIT



WWW.MULDER-VERWEG.NL

Twentepoort West 39,  7609 RD  Almelo
Postbus 106,  7600 AC  Almelo

Telefoon (0031 (0)546) 45 55 77
Telefax (0031 (0)546) 45 55 59

verkoop@mulder-verweg.nl  
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