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PDFSRT-prospectus

LICHTLIJNSYSTEEM

ARMATUURUNITS
LICHTTECHNIEKEN

LENSOPTIEK DIFFUSOROPTIEK

Korte aanduiding … XB … B … TB … T … H … A … DA … G … LK … LP SRG

Lichtsturing extreem 
breed breed diep-

breed diep extreem 
diep asymmetrisch duppel 

asymmetrisch
gesati-
neerd opaal prisma-

tisch
gesati-
neerd

Lichtverdeling 

Montagehoogte 2,5—5 m 3—5 m 3—12 m 6—16 m >10 m 3—4 m 3—4 m 3—5 m 2,5—5 m

Central.Line.Optic
SRGCB SRGCTB SRGCT

Individual.Lens.
Optic SRGOXB SRGOB SRGOTB SRGOT SRGOH SRGOA SRGODA SRGOG

BAP

Diffusor
SRGLK SRGLP SRG

Toepassing

Voor verdere armaturunits zie functiemodules

Regiolux @ Social Media

Regiolux Nederland B.V.
Vijzelmolenlaan 1
NL-3447 GX Woerden
T +31 348 416170
info@regiolux.nl
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 CENTRAL.LINE.OPTIC  INDIVIDUAL.LENS.OPTIC  DIFFUSORS

SRGC … module /1500 & 2250 SRGO … module /1500 & 2250 SRG … module /1500

• gelijkmatige lichtverdeling en homogeni-
teit dankzij lineair geplaatste individue-
le lenzen

• UGR <19, rondom verblindingsvrij

• lichtstroom tot 22.000 lm, tot 195 lm/W

• geschikt voor omgevingstemperaturen 
van –20 tot +50 °C

• maximale flexibiliteit met 8 toepassingsgeopti-
maliseerde optieken

• UGR <19, rondom verblindingsvrij

• lichtstroom tot 19.000 lm, tot 186 lm/W

• geschikt voor omgevingstemperaturen van  
–20 tot +45 °C

• doorlopende optiek, uniforme led-afstand

• diffusor gesatineerd, prismatisch of opaal

• lichtverdeling direct/indirect stralend

• homogene verlichting

• lichtstroom tot 11.000 lm, tot 176 lm/W

• geschikt voor omgevingstemperaturen 
van 0 tot +45 °C

IP20 IP64 IP20 IP64 IP20 IP40 IP54

HIGHLIGHTS

  Pieklichtstroom en rendement tot 196 lm/W

  Central.line.optic – lichttechniek voor topwaarden in de lijn,  
van –20 tot +50 °C

  Plug & Play modules: 100 % variabel – IP20 tot IP64

  Functiemodules vervolmaken de systeemoplossing – Licht voor accent- 
verlichting en veiligheid

  netlife verlichtingsmanagement – standalone, geïntegreerde draadloze of DALI2 oplossingen  
voor het gebruik van IoT

  Gerichte combinatie van kleuren, lengtes, efficiëntie en lichtregeling

  Tot 8 jaar garantie met een levensduur tot 100.000 u

  Duurzaam verpakkingsconcept bespaart installatietijd en kosten, beschermt het milieu

Nieuw – Upgrade naar IP64
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Lichtsturing extreem 
breed breed diep-

breed diep extreem 
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 CENTRAL.LINE.OPTIC  INDIVIDUAL.LENS.OPTIC  DIFFUSORS

SRGC … module /1500 & 2250 SRGO … module /1500 & 2250 SRG … module /1500

• gelijkmatige lichtverdeling en homogeni-
teit dankzij lineair geplaatste individue-
le lenzen

• UGR <19, rondom verblindingsvrij

• lichtstroom tot 22.000 lm, tot 195 lm/W

• geschikt voor omgevingstemperaturen 
van –20 tot +50 °C

• maximale flexibiliteit met 8 toepassingsgeopti-
maliseerde optieken

• UGR <19, rondom verblindingsvrij

• lichtstroom tot 19.000 lm, tot 186 lm/W

• geschikt voor omgevingstemperaturen van  
–20 tot +45 °C

• doorlopende optiek, uniforme led-afstand

• diffusor gesatineerd, prismatisch of opaal

• lichtverdeling direct/indirect stralend

• homogene verlichting

• lichtstroom tot 11.000 lm, tot 176 lm/W

• geschikt voor omgevingstemperaturen 
van 0 tot +45 °C

IP20 IP64 IP20 IP64 IP20 IP40 IP54

HIGHLIGHTS

  Pieklichtstroom en rendement tot 196 lm/W

  Central.line.optic – lichttechniek voor topwaarden in de lijn,  
van –20 tot +50 °C

  Plug & Play modules: 100 % variabel – IP20 tot IP64

  Functiemodules vervolmaken de systeemoplossing – Licht voor accent- 
verlichting en veiligheid

  netlife verlichtingsmanagement – standalone, geïntegreerde draadloze of DALI2 oplossingen  
voor het gebruik van IoT

  Gerichte combinatie van kleuren, lengtes, efficiëntie en lichtregeling

  Tot 8 jaar garantie met een levensduur tot 100.000 u

  Duurzaam verpakkingsconcept bespaart installatietijd en kosten, beschermt het milieu

Nieuw – Upgrade naar IP64
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 CENTRAL.LINE.OPTIC  INDIVIDUAL.LENS.OPTIC  DIFFUSORS

SRGC … module /1500 & 2250 SRGO … module /1500 & 2250 SRG … module /1500
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  Plug & Play modules: 100 % variabel – IP20 tot IP64

  Functiemodules vervolmaken de systeemoplossing – Licht voor accent- 
verlichting en veiligheid

  netlife verlichtingsmanagement – standalone, geïntegreerde draadloze of DALI2 oplossingen  
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  Gerichte combinatie van kleuren, lengtes, efficiëntie en lichtregeling
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Nieuw – Upgrade naar IP64
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SRGC … module /1500 & 2250 SRGO … module /1500 & 2250 SRG … module /1500
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5BAP196 +50°C
–20°CIP64

IP54 IP64IP40IP20

UNIVERSELE
DRAAGRAIL

* Build-to-Order

Ons concept voor uw individuele  
projectoplossingen: Build-To-Order (BTO)

FEITEN & FUNCTIES

TOEBEHOREN

MODULE /1500
Central.Line.Optic 4.000–15.000 lm

Individual.Lens.Optic 4.000–12.000 lm

Diffusors 4.200–11.000 lm

MODULE /2250
Central.Line.Optic 7.000–22.000 lm

Individual.Lens.Optic 7.000–19.000 lm

BEVESTIGINGEN
• voor elke locatie

• afstanden tot 4500, 
2500 of 3000 mm

RAILLENGTES
767,5 mm–4605 mm

LICHTKLEUREN
830 3000K, CRI 80

840 4000K, CRI 80

850* 5000K, CRI 80

865 6500K, CRI 80

930* 3000K, CRI 90 warmwit

940* 4000K, CRI 90
neutraal wit

950* 5000K, CRI 90

965* 6500K, CRI 90 daglichtwit

SYSTEEMKLEUREN
verkeerswit
RAL 9016

vw zwart
RAL 9005

swzilvergrijs/wit aluminium
RAL 9006

sg

GARANTIE
5 jaar, tot 8 jaar op aanvraag*

INGAANDE/UITGAANDE VOEDING
voor flexibele en starre leidingen standaard inbegrepen

DRAAGRAILVERBINDERS/
KNOOPPUNTEN
• vast of afneembaar

• voor individuele lichtbandlandschappen

FUNCTIEMODULE – 100% VARIABEL POSITIONEERBAAR

11-polig7-polig

INTUÏTIEF IN HET KLIKSYSTEEM 
• Bevestigingsafstanden van 2,5 tot 4,5 meter
• Voeding, middenvoeding, stroomaftakking geschikt voor  

flexibele  en starre toevoerleidingen

VERPAKKINGSCONCEPT
Individuele of bulkverpakking voor een  
efficiënte en duurzame montage

Lichtmanagement 
netlife – Energiebesparing gemakkelijk  
gemaakt
easy: draadgebonden standalone systemen 
flex: draadloze systemen 
pro: draadgebonden BMS-oplossingen  
 (Building Management-systemen)

Noodverlichtingsarmatuur  
safe
Gebieds- of vluchtwegverlichting 
Installaties met één of een centrale accu

Spot 
spotty-maxi
ideaal als accent-  
en productverlichting

Paneelarmatuur 
zatta
aantrekkelijk in winkel en detailhandel

halogeen

BESCHERMINGSGRAAD
Nieuw

SELECTEERBARE 
STROOMAFTAPPUNTEN
• Flexibel: stroomaftakking om de 767,5 mm

• Economisch: stroomaftakking om de 2302,5 mm

• Individueel*: Stroomaftappunt klantspecifiek

DE BASIS VOOR ALLE 
BESCHERMINGSGRADEN

EENADERIGE 
BEDRADING

halogeenvrij*

VERWISSELBARE 
ARMATUURUNIT
vast in de module of 100% variabel positioneren in de draagrail, 
halogeenvrij* bedraad • zeer hoge efficiëntie tot 196 lm/W

• lange levensduur tot 100.000 h
• toelaatbare omgevingstemperaturen (ta) van -20° tot +50°C
• projectspecifieke eisen*

STANDAARD OF  
HIGH PERFORMANCE 
UITVOERINGEN

GEÏNTEGREERDE 
VEILIGHEIDSVERLICHTING
NL-B3 Aparte accu
NL-B3S Aparte accu, met zelftestfunctie
NL-B3C Aparte accu, centraal bewaakt
NL-ZB voor centrale accusystemen

VOORSCHAKELAPPARATEN
ET elektronische driver, schakelbaar Aan/UIT
ETM Multilumen, flexibel lichtstromen instellen
DALI2 dimbaar, open interface voor flexibiliteit en 

toekomstbestendigheid
DALI2 CLO Constant Lumen Output*

DALI2 DT8 Tunable white

Geïntegreerde universele 
3~stroomrail  
SRGD
Geschikt voor armaturen met 3-fase 
stroomrailadapter

Verlichting voor onderwijsinstel-
lingen en office

Montage-armatuurunit SRGVU
voor de armaturenfamilie alevo
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Lichtmanagement 
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DALI2 dimbaar, open interface voor flexibiliteit en 

toekomstbestendigheid
DALI2 CLO Constant Lumen Output*

DALI2 DT8 Tunable white

Geïntegreerde universele 
3~stroomrail  
SRGD
Geschikt voor armaturen met 3-fase 
stroomrailadapter

Verlichting voor onderwijsinstel-
lingen en office

Montage-armatuurunit SRGVU
voor de armaturenfamilie alevo



210 210207 207

5BAP196 +50°C
–20°CIP64

IP54 IP64IP40IP20

UNIVERSELE
DRAAGRAIL

* Build-to-Order

Ons concept voor uw individuele  
projectoplossingen: Build-To-Order (BTO)

FEITEN & FUNCTIES

TOEBEHOREN
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Central.Line.Optic 4.000–15.000 lm

Individual.Lens.Optic 4.000–12.000 lm

Diffusors 4.200–11.000 lm

MODULE /2250
Central.Line.Optic 7.000–22.000 lm

Individual.Lens.Optic 7.000–19.000 lm

BEVESTIGINGEN
• voor elke locatie

• afstanden tot 4500, 
2500 of 3000 mm

RAILLENGTES
767,5 mm–4605 mm

LICHTKLEUREN
830 3000K, CRI 80

840 4000K, CRI 80

850* 5000K, CRI 80

865 6500K, CRI 80

930* 3000K, CRI 90 warmwit

940* 4000K, CRI 90
neutraal wit

950* 5000K, CRI 90

965* 6500K, CRI 90 daglichtwit

SYSTEEMKLEUREN
verkeerswit
RAL 9016

vw zwart
RAL 9005

swzilvergrijs/wit aluminium
RAL 9006

sg

GARANTIE
5 jaar, tot 8 jaar op aanvraag*

INGAANDE/UITGAANDE VOEDING
voor flexibele en starre leidingen standaard inbegrepen

DRAAGRAILVERBINDERS/
KNOOPPUNTEN
• vast of afneembaar

• voor individuele lichtbandlandschappen

FUNCTIEMODULE – 100% VARIABEL POSITIONEERBAAR

11-polig7-polig

INTUÏTIEF IN HET KLIKSYSTEEM 
• Bevestigingsafstanden van 2,5 tot 4,5 meter
• Voeding, middenvoeding, stroomaftakking geschikt voor  

flexibele  en starre toevoerleidingen

VERPAKKINGSCONCEPT
Individuele of bulkverpakking voor een  
efficiënte en duurzame montage

Lichtmanagement 
netlife – Energiebesparing gemakkelijk  
gemaakt
easy: draadgebonden standalone systemen 
flex: draadloze systemen 
pro: draadgebonden BMS-oplossingen  
 (Building Management-systemen)

Noodverlichtingsarmatuur  
safe
Gebieds- of vluchtwegverlichting 
Installaties met één of een centrale accu

Spot 
spotty-maxi
ideaal als accent-  
en productverlichting

Paneelarmatuur 
zatta
aantrekkelijk in winkel en detailhandel

halogeen

BESCHERMINGSGRAAD
Nieuw

SELECTEERBARE 
STROOMAFTAPPUNTEN
• Flexibel: stroomaftakking om de 767,5 mm

• Economisch: stroomaftakking om de 2302,5 mm

• Individueel*: Stroomaftappunt klantspecifiek

DE BASIS VOOR ALLE 
BESCHERMINGSGRADEN

EENADERIGE 
BEDRADING
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VERWISSELBARE 
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PDFSRT-prospectus

LICHTLIJNSYSTEEM

ARMATUURUNITS
LICHTTECHNIEKEN

LENSOPTIEK DIFFUSOROPTIEK

Korte aanduiding … XB … B … TB … T … H … A … DA … G … LK … LP SRG

Lichtsturing extreem 
breed breed diep-

breed diep extreem 
diep asymmetrisch duppel 

asymmetrisch
gesati-
neerd opaal prisma-

tisch
gesati-
neerd

Lichtverdeling 

Montagehoogte 2,5—5 m 3—5 m 3—12 m 6—16 m >10 m 3—4 m 3—4 m 3—5 m 2,5—5 m

Central.Line.Optic
SRGCB SRGCTB SRGCT

Individual.Lens.
Optic SRGOXB SRGOB SRGOTB SRGOT SRGOH SRGOA SRGODA SRGOG

BAP

Diffusor
SRGLK SRGLP SRG

Toepassing

Voor verdere armaturunits zie functiemodules

Regiolux @ Social Media

Regiolux Nederland B.V.
Vijzelmolenlaan 1
NL-3447 GX Woerden
T +31 348 416170
info@regiolux.nl
www.regiolux.nl 

Meer informatie op
www.regiolux.nl

Nieuwsgierig geworden?
Maak gebruik van onze 
Allround service:

+31 348 416170
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 CENTRAL.LINE.OPTIC  INDIVIDUAL.LENS.OPTIC  DIFFUSORS

SRGC … module /1500 & 2250 SRGO … module /1500 & 2250 SRG … module /1500

• gelijkmatige lichtverdeling en homogeni-
teit dankzij lineair geplaatste individue-
le lenzen

• UGR <19, rondom verblindingsvrij

• lichtstroom tot 22.000 lm, tot 195 lm/W

• geschikt voor omgevingstemperaturen 
van –20 tot +50 °C

• maximale flexibiliteit met 8 toepassingsgeopti-
maliseerde optieken

• UGR <19, rondom verblindingsvrij

• lichtstroom tot 19.000 lm, tot 186 lm/W

• geschikt voor omgevingstemperaturen van  
–20 tot +45 °C

• doorlopende optiek, uniforme led-afstand

• diffusor gesatineerd, prismatisch of opaal

• lichtverdeling direct/indirect stralend

• homogene verlichting

• lichtstroom tot 11.000 lm, tot 176 lm/W

• geschikt voor omgevingstemperaturen 
van 0 tot +45 °C

IP20 IP64 IP20 IP64 IP20 IP40 IP54

HIGHLIGHTS

  Pieklichtstroom en rendement tot 196 lm/W

  Central.line.optic – lichttechniek voor topwaarden in de lijn,  
van –20 tot +50 °C

  Plug & Play modules: 100 % variabel – IP20 tot IP64

  Functiemodules vervolmaken de systeemoplossing – Licht voor accent- 
verlichting en veiligheid

  netlife verlichtingsmanagement – standalone, geïntegreerde draadloze of DALI2 oplossingen  
voor het gebruik van IoT

  Gerichte combinatie van kleuren, lengtes, efficiëntie en lichtregeling

  Tot 8 jaar garantie met een levensduur tot 100.000 u

  Duurzaam verpakkingsconcept bespaart installatietijd en kosten, beschermt het milieu

Nieuw – Upgrade naar IP64


