INDUSTRIAL ENLIGHTENMENT

Led Lichtlijn Systeem
www.QueLED.com

Zakelijke LED verlichting van QueLED
Wij zijn al sinds 2009 jaar specialisten op het gebied van zakelijke led verlichting. Met onze
expertise lossen wij voor u ieder verlichtingsvraagstuk op.
Door het uitgebreide assortiment van verschillende soorten LED verlichting heeft QueLED
voor iedere toepassing wel een geschikte soort led lamp. Bent u op zoek naar het beste
werklicht voor in uw bedrijfshal, bekijkt u dan onze werkplaatsverlichting. Zorg dat uw
werknemers binnen niet in het donker staan en zorg voor goede verlichting met een led lichtlijn.
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Wilt u meer weten over industriële led verlichting?
Neem gerust contact op met een van onze adviseurs om een afspraak
te maken. Wij helpen u graag!
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LED Modulen

Het led lichtlijn systeem van Queled is een energie-efficiënt, laag onderhoud alternatief voor
de conventionele Tl-buis. Deze lichtlijn kan uitstekend toegepast worden in zowel industriële
als commerciële locaties. Het is de optimale oplossing voor conventionele verlichtingssystemen en ook uitstekend toe te passen bij nieuwe installaties door de lage montage kosten.
Alle montage benodigdheden zitten in 1 doos en er komt geen gereedschap aan te pas.
Het scheelt zowel tijd als geld wanneer u het led lichtlijn systeem van QueLED installeert.

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

• Kosten efficiënte verlichtingsmodule voor industriële, commerciële en

• Industrieël

andere applicaties

• Werkplaats

• Goede kwaliteit verlichting met hoge lumen output voor verschillende eisen

• Magazijn

• Eenvoudig te monteren, geen gereedschap nodig

• Fabriek

• Flexibele oplossing

• Warehouse

Beschikbaar in 3 vermogens, 4 lichtkleuren
en 7 stralingsbundels. Door de uitgebreide
mogelijkheden van het lichtlijn systeem is
voor iedere situatie een passende module
beschikbaar.
De modulen zijn eenvoudig en zonder
gereedschap in het draagprofiel te monteren.
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Draagprofielen

De draagprofielen zijn de basis van het lichtlijn systeem. De led modulen worden aan het
profiel gekoppeld zonder gebruik te hoeven maken van gereedschap. De led modulen
kunnen op verschillende manieren gemonteerd worden. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor
een gependeld of strakke montage van de profielen.
Draagprofielen van QueLED hebben een standaard lengte van 150cm en zijn beschikbaar
in de uitvoeringen 5, 8 of 12 aderen.

ADEREN

5 aderen: 3 fasen
8 aderen: 3 fasen, DIM en noodbatterij of -voeding
12 aderen: 3 fasen, DIM en noodbatterij en noodvoeding

STRALINGSHOEKEN
Voor de led modulen zijn verschillende optische lenzen beschikbaar, van zeer scherpe
lichtverspreiding tot brede lichtverspreiding. In totaal zijn er 7 verschillende optische
lenzen beschikbaar.
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- Draagprofielen worden met gemonteerde
connectoren geleverd
- Breed assortiment ophangingsystemen tot wel 3m
- Integraal plug-in systeem voor snelle montage
- Flexibele elektrische feed-in en feed-out punten
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SYSTEEM COMPONENT

Multi Sensor

Het multisensor-systeem is geïntegreerd in de sensormodule, hierdoor ontstaat een eenvoudige integratie van daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie in het verlichtingssysteem
met DALI-armatuurinzetstukken.
De sensormodules met hun brede
bereik en diverse detectie opties zorgen voor een grote
STRALINGSHOEKEN
flexibiliteit en vele mogelijke toepassingen. Er zijn verschillende versies beschikbaar met
een bereik tussen de 5 tot 8 meter en 6 tot 10 meter. Hierdoor kunnen ook verschillende
detectiegebieden ingesteld worden.
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U geniet door deze intelligente sensoren van een hoge energiebesparing tot wel 80%,
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dit is mogelijk door de combinatie
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SYSTEEM COMPONENT

Node connectors

L Node Connector

Alle componenten van het lichtlijn systeem
kunnen gecombineerd en gemonteerd
worden zonder gereedschap. De L, T en X
connectoren vergroten het bereik van het
lichtlijn systeem.
Iedere node connector heeft een feed-in
en feed-out. De node connector wordt
niet alleen gebruikt om een verbinding
te maken met de hoofdlijn, maar ook om
verbinding te maken met de bedrading in
de hoofdlijn.

X Node Connector

T Node Connector

QUELED LED MODULEN

Specificaties
Category

LED

Power supply

Design
Parameters

Supplier

QueLED

QueLED

QueLED

Product Code

QL311600 - QL311606

QL311607 - QL311613

QL311614 - QL311620

EXW Unit Price

To be quoted

To be quoted

To be quoted

LED Chip supplier

Everlight

Everlight

Everlight

LED Type LED

smd2835

smd2835

smd2835

LED Quantity LED

162 LEDs

243 LEDs

336LEDs

Colour Temp. (K)

4000K/5000K

4000K/5000K

4000K/5000K

Tolerance

±5%K

±5%K

±5%K

SDCM

<3

<3

<3

CRI (Ra)

>85

>85

>85

Driver

Isolated driver

Isolated driver

Isolated driver

Driver Brand

Factory Design

Factory Design

Factory Design

Voltage

AC220-240V

AC220-240V

AC220-240V

Current

0.43A

0.62A

1.0A

Wattage

35W

50W

70W

Power Factor

0,96

0,96

0,96

Ambient Temp

(-10°C~+C40°C)

(-10°C~+C40°C)

(-10°C~+C40°C)

Dimmable?

1-10V / DALI

1-10V / DALI

1-10V / DALI

Size (mm)

1500mm

1500mm

1500mm

Finish color

White/Black

White/Black

White/Black

Beam Angle

25°/60°/90°/120°/Asymmetric/
double Asymmetric

25°/60°/90°/120°/Asymmetric/
double Asymmetric

25°/60°/90°/120°/Asymmetric/
double Asymmetric

Lumen Output

5600 lm

8000 lm

11200 lm

Luminous Efficiency

160 lm/w

160 lm/w

160 lm/w

Tolerance

±5% lm

±5% lm

±5% lm

Material

Steel

Steel

Steel

Cable& Terminal Box

Feed-in connector/Feed-in

Feed-in connector/Feed-in

Feed-in connector/Feed-in

Box

Box

Box

IP rate

IP20

IP20

IP20

IK rate

IK08

IK08

IK08

Certificate

TUV/GS/CB/UL/ETL

TUV/GS/CB/UL/ETL

TUV/GS/CB/UL/ETL

Lifetime

50,000 hrs

50,000 hrs

50,000 hrs

Standard Accessory

End Cap

End Cap

Cord/Rod/Chain/Surface

Cord/Rod/Chain/Surface

mounting

mounting

mounting

Installation type

Cord/Rod/Chain/Surface
mounting

Cord/Rod/Chain/Surface
mounting

Cord/Rod/Chain/Surface
mounting

Packaging

Lumianire: 157*40*22cm
Tracking Rail: 171*44*15cm

Lumianire: 157*40*22cm
Tracking Rail: 171*44*15cm

Lumianire: 157*40*22cm
Tracking Rail: 171*44*15cm

Loading Container 20GP /

790 CTNS

790 CTNS

790 CTNS

Packing
information

End Cap
Cord/Rod/Chain/Surface

40GP (without pallet)

KOSTENBESPARING

LED Bespaarcalculatie
Door gebruik te maken van onze online LED
bespaarcalculator krijgt u direct een indicatie
hoeveel u zou kunnen besparen door over
te stappen op onze LED verlichting.
Als u een preciezere berekening van uw
besparing wenst kunt u ook een afspraak
plannen met een van onze adviseurs.
Zij beschikken over de juiste vaardigheden
en kennis om dit voor u te berekenen.

Het overstappen van TL verlichting naar LED
levert diverse directe en indirecte besparingen
op. Besparingen die leiden tot financiële
voordelen, maar ook een lagere belasting van
natuur en milieu.
ENERGIEVERBRUIK/-REKENING
LED is een andere, veel efficiëntere,
lichttechniek dan bijvoorbeeld TL. Met
eenzelfde vermogen (Watt) levert een LED
lamp meer licht dan een TL buis. Dit wordt
aangeduid met de lumen/Watt verhouding.
Een TL buis heeft gemiddeld een verhouding
van 90:1 (90 lumen per Watt). Een gemiddelde
LED-buis genereerd per Watt echter snel 170
lumen (180:1) en is dus bijna de helft
goedkoper in het gebruik!
ONDERHOUDSKOSTEN
Een andere indirecte besparing van LED is te
danken aan de lange levensduur van LED.

Voorbeeld van onze online calculator

Onze LED producten hebben een levensduur
van meer dan 50.000 uur. Daar tegenover
heeft de beste TL verlichting een levensduur

Het maakt niet uit hoe groot het pand is
waar u de energiekosten op wilt verlagen.
Hoe hoger uw verbruik is, hoe lager uw
terugverdientijd!

van maximaal 17.000 uur. Een LED buis gaat
dus meer dan 3 keer zo lang mee.

Maak een afspraak met een van onze adviseurs:
WWW.QUELED.COM/CONTACT/MAAK-EEN-AFSPRAAK/

END-TO-END OPLOSSINGEN

Projectbegeleiding
QueLED verzorgt ook desgewenst de complete projectbegeleiding van uw led verlichting project. Wij zorgen
ervoor dat een adviseur al uw eisen en wensen opneemt en hier het juiste advies over geeft. Als u de juiste
keuze heeft kunnen maken en het tijd is om de led verlichting te installeren, zorgen wij, met ons eigen ervaren
montageteam, dat alles op de afgesproken manier gemonteerd wordt.
Na de montage is de projectbegeleiding van QueLED nog niet ten einde gekomen. Wij zullen namelijk ook
alle mogelijke subsidie aanvragen verzorgen.
Wij bieden deze projectbegeleiding altijd aan omdat de enorme diversiteit verlichtingsarmaturen en
aansluittechnieken een ervaren en specialistische aanpak eisen. Afgezien van de montage zitten er geen
extra kosten verbonden aan de projectbegeleiding.

LICHT- EN LED EXPERTS
Onze adviseurs en
installateurs werken al
sinds 2009 met led
verlichting. Zij kunnen u
het juiste advies geven en
zorgen dat alles op
de correcte wijze
gemonteerd wordt.

ADVIESGESPREK
Voordat u een keuze hoeft
te maken zullen onze
adviseurs al uw vragen
beantwoorden en u advies
geven.
Al uw wensen en eisen
worden hierbij in gedachte
gehouden.

INSTALLATIE
Wij werken met een vaste
groep led installateurs met
jarenlange ervaring.
Deze installateurs weten
precies hoe de led
verlichting gemonteerd
dient te worden.

HANDHAVING WETTELIJKE VERPLICHTING

Verplichte energiebesparing
De Taskforce Verlichting stelt de minister van VROM voor

AGENDEREN EN INFORMEREN

om gemeenten en provincies te stimuleren tot handhaving

Geadviseerd wordt dat – gelijktijdig met de handhavingsac-

van de Wet milieubeheer op verlichtingsgebied. Dit kan via

tiviteiten – de rijksoverheid en branche-organisaties (zoals

de zogenoemde ‘koplopersaanpak’ en met eenvoudige hulp-

UNETO-VNI en het Energiecentrum MKB) een informatie en

middelen. Voorbeelden van die laatste zijn een maatregellijst

voorlichtingscampagne starten. Daarin wordt gewezen op de

en een energiescan. In totaal kunnen hiermee tienduizenden

mogelijkheden en voordelen van energiezuinige verlichting.

utiliteitsbedrijven worden bereikt.

Deze campagne richt zich vooral op gebruikers, eigenaren,
gebouwontwerpers en installateurs. Daarnaast ook op ver-

De ‘koplopersaanpak’ houdt in dat in 2009 bij minimaal

gunningverleners en handhavers (gemeenten en provincies)

6 provincies en 30 gemeenten bestuurlijk commitment

van verschillende categorieën utiliteitsgebouwen, zoals

is. Waarna uitvoering wordt gegeven aan de handhaving

kantoren, scholen en zorginstellingen. Gebruikers wordt

van de verlichtingsmaatregelen bij utiliteitsbedrijven. Deze

gewezen op voor hen belangrijke aspecten, zoals een aan-

gemeenten en provincies stimuleren utiliteitsgebouwen

trekkelijke werkomgeving, lichtkwaliteit, arbeidsproductiviteit

om bestaande verlichting te vervangen door energiezuinige

en comfort.

verlichting. Als bedrijven hiertoe niet bereid zijn, kan dit via

Voor gebouwbeheerders worden eenvoudige hulpmiddelen

de Wet milieubeheer worden afgedwongen. Dit is mogelijk bij

ontwikkeld, zoals een energiescan. De campagne moet

bedrijven met een verbruik van minimaal 25.000 m3 gas en

onder de gebruikers en beheerders het bewustzijn vergroten

50.000 kWh elektriciteit per jaar.

van de voordelen en de mogelijkheden van energiezuinige
verlichting.

Zoals in eerder aangegeven, wordt geadviseerd om deze
verplichting uit te bereiden voor alle utiliteitsgebouwen. De

ONTWIKKELEN FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

30 koplopergemeenten en 6 koploperprovincies namen het

Er bestaan mogelijkheden om de LED verlichting in gedeel-

op zich om hun kennis en ervaring in te zetten om ten minste

ten, of zelfs maandelijks uit de besparing op de elektriciteits-

3 andere gemeenten of provincies te laten meedoen in de

kosten te betalen. Dit zorgt meestal voor een directe liqui-

aanpak. Zo gaven in 2010 ruim 100 gemeenten en provincies

diteitsverhoging. QueLED heeft ruimschoots ervaring in het

uitvoering aan de handhaving van de wettelijke verplichting.

berekenen en voorzien van deze juiste en relevante gegevens

In 2011 moesten dit 300 gemeenten en provincies zijn.

zodat de passende keuze kan worden gemaakt.

Voor de financiering van deze activiteit kunnen gemeenten

GOED VOORBEELD DOOR DE OVERHEID

en provincies gebruik maken van de financieringsregeling

In het kader van duurzaam inkopen worden energie-efficiënte

Lokaal Klimaatbeleid. Ook de VROM-Inspectie kan in de

criteria opgesteld voor verlichting in overheidsgebouwen. De

handhaving wellicht een rol vervullen. De minister van VROM

rijksoverheid wordt opgeroepen om het goede voorbeeld te

wordt geadviseerd om over de ‘koplopersaanpak’ afspraken

geven door strenge criteria op te stellen en de meest ener-

te maken met VNG en IPO, bijvoorbeeld in het kader van de

giezuinige verlichting toe te (laten) passen in haar gebouwen

klimaatakkoorden die met VNG en IPO zijn of nog worden

en op haar terreinen.

gesloten.
ONDERSTEUNING VAN GEMEENTEN EN PROVINCIES
Gemeenten en provincies moeten bij de koplopersaanpak
worden ondersteund met kennis en informatie over de uitvoering van de mogelijke handhavingsacties en verlichtingstechnieken. Daarvoor worden eenvoudige hulpmiddelen voor
handhavers ontwikkeld en verspreid, zoals de maatregellijst.

Subsidies

INDUSTRIAL ENLIGHTENMENT

Als onderdeel van onze service kunt u gebruik maken van ons advies over subsidie energiebesparing.
Dit is geheel vrijblijvend tijdens het aankoopproces. Er zijn drie verschillende subsidies mogelijk op de
led verlichtingsproducten van QueLED namelijk:
•

Energie Investeringsaftrek (EIA)

•

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

•

Subsidie voor sportverenigingen en sportstichtingen.

Het aftrekpercentage van de Energie Investeringsaftrek is 55% voor 2018, wat betekent dat u dit 16,5%
voordeel oplevert. Het voordeel van de KIA kan oplopen tot 28% van het geïnvesteerde bedrag. Voor sportverenigingen en sportstichtingen bedraagt de subsidie 15% tot 30% van het geïnvesteerde bedrag.

Wilt u meer weten over subsidies energiebesparing?
Neem contact op met een van onze adviseurs om een afspraak te maken. Wij
kunnen u helpen met het verlagen van uw energielasten. Onze adviseur komt dan
langs en zal een zorgvuldige analyse maken op basis van uw eisen en wensen.

Overzicht van de energiebesparing subsidies
Energie Investeringsaftrek
(EIA 2018)

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
(KIA 2018)

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen be-

Door de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

drijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige

is het mogelijk voor ondernemers om belastbare

technieken en duurzame energie. Het aftrekpercentage

winst met te verlagen als er geïnvesteerd wordt

van de Energie-investeringsaftrek is 55% voor 2018.

in bepaalde bedrijfsmiddelen. Het geïnvesteerde

Gemiddeld levert de EIA 16,5% voordeel op. Daarnaast

bedrag bedraagt minimaal €450 en grond en woning

zorgt de energiezuinige investering ook voor een lagere

zijn uitgesloten bedrijfsmiddelen, led verlichting van

energierekening. Als u wilt voldoen aan de eisen van

QueLED valt hier dus wel onder. De KIA wordt niet

deze subsidie voor energiebesparing kan QueLED u

per investering berekend, maar over de totale inves-

daarbij volledige ondersteuning bieden.

tering in een bepaald jaar.

Subsidie energiebesparing voor
sportverenigingen en sportstichtingen
In 2016 is de subsidie energiebesparing voor sportverenigingen en sportstichtingen in veranderd. Deze
subsidie bedraagt maar liefst 15 tot 30% van de
aanschaf van energiebesparende producten!
Hiervoor moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. QueLED heeft direct contact met de RVO
(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en verzorgt
aanvragen van de subsidie, van een bespaar-energie-adviesrapport, realisatie van energiebesparende
maatregelen in samenwerking met onze dealers tot de
volledige aanvraag voor de subsidieregeling.
Met ingang van 4 januari 2016 treedt de nieuwe
subsidieregeling voor sportverenigingen en sportstichtingen in werking. Deze subsidie bedraagt maar
liefst 15 tot 30% van de aanschaf van energiebesparende producten!
QueLED heeft voor sportclubs een compleet assortiment ledlampen voor zowel binnen in de sportaccomodaties als buiten rond de sportvelden. Al onze
lampen voldoen aan alle eisen om in aanmerking te
komen voor subsidies en fiscale voordelen.

Heeft u al contacten bij sportclubs in uw regio?
Dan is dit het moment om hen van deze regeling op
te hoogte te brengen en hen als eerste een energiebespaar-advies te verzorgen. Daarna kunt u bij
deze sportclubs de maatregelen uitvoeren door het
leveren en plaatsen van de energiebesparende producten als zonnepanelen en ledverlichting!
Heeft u nog geen contacten met sportclubs of sportclubs in uw klantenbestand? Dan is dit het juiste moment om met hen in contact te komen en hen van energie-besparende adviezen en maatregelen te voorzien!
Met ingang van 4 januari 2016 treedt de nieuwe subsidieregeling voor sportverenigingen en sportstichtingen in
werking. Deze subsidie bedraagt maar liefst 15 tot 30%
van de aanschaf van energiebesparende producten!
Als uw sportvereniging graag wil investeren in energiebesparende en duurzame maatregelen, maar zelf
niet over voldoende financiële middelen beschikt om
dit te kunnen realiseren, kan een lening worden aangegaan bij een bank. Door borging van SWS is het
voor sportverenigingen mogelijk om bancair tegen
gunstige voorwaarden te lenen. Zodoende kunnen
alle sportverenigingen –die de lening in de toekomst
ook redelijkerwijs kunnen aflossen- gebruik maken
van de bovengenoemde regeling.

Voorwaarden van de subsidieregeling voor sportverenigingen en sportstichtingen
•
•
•
•
•

Sportaccomodatie is gedeeltelijk of geheel in eigen beheer
Energierekening wordt door sportclub zelf betaald
Alleen aanschafkosten zijn subsidiabel
Subsidiale kosten zijn minimaal €3.000 en maximaal €125.000 (in een kalenderjaar)
Sportclub is aangesloten bij NOC-NSF (direct of indirect)

INDUSTRIAL ENLIGHTENMENT
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