De vele voordelen van
LED bouwlampen van
Zuinig en duurzaam
besparing 50-70% t.o.v. gasontlading, 70-85% t.o.v. halogeen
50W led vervangt 400W halogeen , 250W gasontlading
door lage verbruik minder kans op doorslaan van stoppen.
Lange levensduur
30.000 tot 50.000 uur , dit is 15 jaar bij 9u / dag
Bespaart dus veel geld, energie en zorgt voor minder CO2 uitstoot
Terugverdientijd hierdoor bij 9 uur per dag tussen de 1,2 en 1,5 jaar
besparing per jaar 50W - € 250, 90W - € 370, 140 W - € 620, 200W - € 720 incl. btw.
50 Watt ledlamp bespaart gedurende zijn levensduur ruim € 3800,-. 90W ruim € 5600,Trillings- en stoot ongevoelig
indien een (warme) ouderwetse lamp gestoten wordt of valt, dan is de lamp kapot
Dit kost veel tijd, ergernis en geld
bv kwartier geen productie (mogelijk meerdere mensen) omdat men lamp moet vervangen,
met een beetje pech geen reserve lamp,
kosten lamp en voorraadbeheer.
LED bouwlampen kan men een klap geven , met stok slaan, vallen uit busje bv ,
onvoorzichtig neerzetten - het maakt niets uit en de ledlamp blijft het doen
gasontladings lampen kunnen trillend / flikkerend licht geven vooral na verplaatsing
Je zult maar de hele dag in dit trillende licht moeten werken -> oogklachten, hoofdpijn, etc.
waarschijnlijk mag dit niet eens van de ARBO dienst.
Goed, mooi licht
mooi warmwit 3000-3500K . Of koudwit 6500-7000K licht
sommige gasontladinglampen geven groenig of geelig licht
Geen UV en geen IR straling
mogelijkheid de lamp door gekleurde folie een andere kleur te laten geven.
Géén hitte ontwikkeling
dus geen brandgevaar, schroeiplekken,
geen noodzaak voor standaard of beugel,
kan direct op vloerbedekking, of bij materiaal in de buurt
geen warmte straling wat vooral hindelijk kan zijn in kleine ruimtes,
kan direct zonder af te hoeven koelen in busje, transport of opslag,
makkelijker te verplaatsen doordat ledbouwlamp niet zo heet is,
minder aircokosten.
Grote stralingshoek
90 - 120 graden , in één keer de ruimte verlicht , kan ook in smalle bundel.
Minder vandalisme gevoelig
door de stootontgevoeligheid, lantaarnpaal trappen heeft geen zin meer.
Groot assortiment
van 10W - tot 200W met dubbele LEDs
ook high-bay hanglampen , ideaal voor werkplaatsen , hallen , etc.
uiteraard waterdicht IP65 en dus geschikt voor buiten.
Ook in 12 of 24 Volt modellen. - bv voor voertuigen, boten, zonnepanelen, etc.
Ook te gebruiken voor terreinverlichting, bewakingslicht , gebouw aanlichting, hallen, gangen, voertuigen, etc.
Valt onder de EIA (Energie Investerings Aftrek) , Boven de € 2200 mag men 44% van aanschaf, van de winst af
halen.
1,5 jaar garantie, 30 dagen proeftijd.
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