
Libra
RetroLed- en LineaireLed Module
Kies voor duurzaam, kwaliteit én energiebesparing



Met zijn kenmerkende ronde, fraaie uiterlijk en zijn solide en egale aluminium behuizing 
vormt de Libra al sinds jaren een aanwinst voor de bebouwde omgeving. Een armatuur dat zich, 
met zijn handige sluitclips en eenvoudige constructie als gemakkelijk te onderhouden en zeer 
duurzaam heeft bewezen. Een armatuur dat er nog steeds volop mag zijn. Geen tweede leven 
aan dit armatuur geven zou een gemiste kans zijn, de Libra kan het aan.

De Libra RetroLed Module is leverbaar in een grote- en een kleine uitvoering. 
Voor beide uitvoeringen biedt Industria een mooie afgewerkte oplossing. 

Met de door Industria ontwikkelde RetroLed of de prachtige LineaireLed oplossing bent u verzekerd 
van een verlichtingsoplossing die overeenkomt met de oorspronkelijke prestatie. 

Beide Industria-opties zijn geschikt ter vervanging van de PL-L 24W, 36W en de 55W (Libra 70).
en zijn gereedschapsloos op locatie te vervangen

De drivers zijn uiteraard in verschillende uitvoeringen beschikbaar:
- Basic (aan/uit)
- Sensor Ready Drivers (enkel op aanvraag, niet nodig voor Luminext OLC)
- Lite prog (Dynadim, CLO)
- Full prog (Dali, 1-10V, Dynadim, CLO)
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Industria ondersteunt de sociale arbeidsmarkt
Industria is aangesloten als convenantpartner van MVO Westland (Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen Westland) waarmee wij ons sterk maken voor een gezonde en sociale arbeidsmarkt 
in het Westland. Industria is voor de productie van de armaturen een samenwerking aangegaan met 
‘Patijnenburg’. Dit is een organisatie die zich al decennialang toelegt op het begeleiden naar werk 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
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