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De Light Cells, een unieke famillie van vrij hangende verlichtingsobjecten.
Deze LED verlichtingsobjecten zijn speciaal ontworpen als basis voor de hedendaagse interieurarchitectuur. De Light Cells staan voor een optimale lichtbeleving
in binnenruimtes die de gebruiker energie en comfort geven.
Unieke combinatie van sublieme ledverlichting en akoestiek.
Elegante, minimalistische, strakke vormen met diffuus karakter.
In architectuur vrij toe te passen voor verschillende toepassingen.
Uitvoerbaar met Dynamic Lighting waardoor de cyclus van daglicht in te stellen is.
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Perfecte balans

Seizoensgebonden verlichting

Deblick verlichtingsobjecten zijn speciaal ontworpen
als basis voor de hedendaagse interieurarchitectuur.
De armaturen zijn niet alleen functioneel, ze zijn ook
esthetisch een aanwinst voor elke ruimte. Elk armatuur
staat voor een optimale lichtbeleving in binnenruimtes
die de gebruiker energie en comfort geven. Een prikkeling
van de zintuigen heeft “onbewust” veel invloed op het
welzijn van de mens. Licht levert hieraan een van de
grootste bijdrages, want licht biedt veel mogelijkheden
om stemming te creëren.
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Specificaties

Geef de ruimte karakter,
sfeer en beleving.

Dynamic Lighting
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Met de Dynamic Lighting Aansturing kunnen
zowel kleine gebouweenheden als grote gebouwencomplexen worden beheert via het DALI
protocol. Dankzij de intelligente integratie via
DALI protocol van daglicht-, aanwezigheids- en
tijdsensoren kan het systeem volledig autonoom
functioneren.
O.a. dagritmes per seizoen of kleurenschema’s
gedurende openings- of werktijden zijn snel aan
te passen.
Indien de gebruiker het programma wil onderbreken dan kan dit met het touch panel. Hierop
kan eenvoudig met een slider de lichtkleur en
intensiteit van de armaturen groep tijdelijk worden aangepast.

Deze technologie is bedoeld om iemands welzijn, stemming en gezondheid te bevorderen.
Het kan de concentratie, veiligheid en efficiëntie
op de werkplek of educatieve omgevingen verbeteren. Het kan genezingsprocessen en de preventie van chronische ziekten ondersteunen bij
personen met onregelmatige dagelijkse routines
of in de ouderenzorg. Binnen het bereik van het
Human Centric Lighting concept kunnen twee
belangrijke stromingen worden onderscheiden:
Enerzijds het stimuleren van biologisch organisme en cognitieve prestaties. Anderzijds, de creatie van een emotioneel stimulerende omgeving
en een aantrekkelijke atmosfeer.

Kleuropties armatuur
•
RAL 7035  −  Licht grijs  
•
RAL 9005  −  Zwart
•
RAL 9016  −  Verkeerswit
Deblick armaturen zijn standaard uitgerust met DALI dim driver,
optioneel met Dynamic Lighting aansturing.
•
•
•
•
•
•
•

Armatuur is Klasse I (*), Klasse II is op aanvraag,
max ambient temperatuur armatuur: 35°C.
Armatuur alleen geschikt voor indoor gebruik, niet
geschikt voor gebruik in natte of vochtige omgeving.
Beschermingsgraad armatuur= IP20.
Aansluitkabel: 0,5m, 3x0.75mm2 voorzien van een
Wieland GST18i3 connector, kleur: zwart.
Dimleiding: 0,5m, 2x0,5mm2 voorzien van een
Wieland BST14i2 connector, kleur: blauw (optioneel).
Geproduceerd volgens EU regelgeving CE.
Ontworpen en geproduceerd in Nederland.

Deblick is een gecertificeerd bedrijf.
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Specificaties

Voor elke ruimte een
passende afmeting.

Afmetingen
Breedte (mm) x Lengte (mm) x Hoogte (mm)

Type

750 x 750 mm

1450 x 2850 mm

750 x 750 x 100 mm

1450 x 2850 x 100mm

Verbruik LEDs - TW

30 Watt

242 Watt

Verbruik LEDs - 4300k

60 Watt

483 Watt

Verbruik armatuur - TW

33 Watt

266 Watt

Verbruik armatuur - 4300k

66 Watt

532 Watt

Lumen armatuur - TW

1680

13440

Lumen armatuur - 4300k

3360

26880

Afmeting

750mm x 750mm

1450mm x 2850mm
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1450 x 1450 mm

2150 x 2150 mm

1450 x 1450 x 100 mm

2150 x 2150 x 100 mm

Verbruik LEDs - TW

121 Watt

272 Watt

Verbruik LEDs - 4300k

242 Watt

544 Watt

Verbruik armatuur - TW

133 Watt

299 Watt

Verbruik armatuur - 4300k

266 Watt

598 Watt

Lumen armatuur - TW

6720

15120

Lumen armatuur - 4300k

13440

30240

Type
Afmeting

Type

750 x 2150 mm

2150 x 3550 mm

750 x 2150 x 100 mm

2150 x 3550 x 100 mm

Verbruik LEDs - TW

91 Watt

453 Watt

Verbruik LEDs - 4300k

181 Watt

906 Watt

Verbruik armatuur - TW

100 Watt

498 Watt

Verbruik armatuur - 4300k

199 Watt

997 Watt

Lumen armatuur - TW

5040

25200

Lumen armatuur - 4300k

10080

50400

Afmeting

1450mm x 1450mm

2150mm x 2150mm

750mm x 2150mm

2150mm x 3550mm
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Wij zijn ervan overtuigd dat de sfeer in
een ruimte bijdraagt aan de prestaties
van mensen.

10

Deblick streeft naar het esthetisch en
functioneel optimaliseren van binnenruimtes
voor alle zintuigen. Het is een gevoelskwestie;
mensen moeten zich goed voelen om goed
te kunnen presteren. Het juiste licht, de juiste
akoestiek en de juiste privacy. Zo kunnen we
de perfecte balans in een ruimte garanderen.
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+31 (0)40 293 18 70
hello@deblick.com

deblick.com
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