
Arc 
RetroLed Module
Kies voor duurzaam, kwaliteit én energiebesparing



Armatuur met Conventioneel Led

Systeemvermogen [W] Efficacy  [lm/W] Systeemvermogen [W] Efficacy [lm/W]

SON-T Plus 50 61 72 30 114

SON-Tplus 70 80 83 42 121

SON-Tplus 100 114 92 74 111

SON-Tplus 150 169 98 113 113

Arc RetroLed Module
Kies voor duurzaam, kwaliteit én energiebesparing
De Arc 80 en 90 sieren met hun slanke elegante vorm en hun bewezen kwaliteit nog steeds veel 
wijkontsluiting, provinciale en rijkswegen in Nederland. De Arc is niet alleen een tijdloos ontwerp 
maar is dankzij de sterke en robuuste aluminium behuizing ook een zeer duurzaam armatuur met 
hoge IP- en IK-waarden. 

We kennen in de Arc een SIP (Single Ingress Protection) en een DIP (Double Ingress Protection) 
uitvoering. Daarnaast bestaat een enkele of dubbele bescherming tegen vocht en stof. Beide 
uitvoeringen kunnen worden vervangen met dezelfde Industria led-unit. Bij een DIP exemplaar 
dient het afdichtingsrubber verplaatst te worden. De armatuur heeft een hoge dichtheidsgraad (IP66) 
en is uitermate vandalisme bestendig (IK10). De Arc is een armatuur dat een levensduurverlenging 
verdient én aan kan. Denk circulair en geef uw Arc dat tweede leven! 

De Plug & Play vervanging maakt een snelle uitwisseling mogelijk. Hiermee wordt een adequate en 
comfortabele lichtoplossing geboden voor de vervanging van de oude lampoptieken. Nóg een voor-
deel is dat de led-modules lichttechnisch vaak efficiënter zijn dan de conventionele lampoptieken 
waardoor het (her)berekenen van uw installatie mogelijk nog meer besparing kan opleveren. 

De drivers zijn uiteraard in verschillende uitvoeringen beschikbaar:
• Aan/uit
• CLO en dimmen
• CLO, dimmen, Dali en 1-10V
• Sensor Ready Drivers (alleen op aanvraag, niet nodig voor OLC)

Alle voordelen op een rijtje
• Een duurzame en energiebesparende oplossing
• Een lichttechnisch efficiënte led-module 
• Plug & Play, bespaar op montagekosten
• De module doet geen afbreuk aan de IP- en IK-waarden van de armatuur
• Meerdere type drivers beschikbaar
• 7 jaar nalevergarantie

De Arc RetroLed Module kan snel op locatie worden gemonteerd
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