










LICHTVERDELING WAND

Positie van de wand in de ruimte:

Egem: 1175 lux

Emax: 2773 lux

LICHTUITSTRALING

Reggiani BiSio (11153)

70W MT CDM-TC  G8,5 2x17°

Armatuurcategorie volgens CIE: 100

CIE Flux code: 83 96 99 100 82



REKENVOORBEELD 01
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Qu-Light Dallas 2x26W

Reggiani Supertechne 2x26W

100 m² 30 st.

519 lx1560 W

540 lx

100 m² 25 st.

1300 W

Qu-Light Dallas 2x26W Reggiani Supertechne 2x26W

Toelichting

De Supertechne heeft 260W minder aan ver-

mogen, wat betekent dat de energiekosten be-

duidend lager zijn. 

Daarbij geeft de Supertechne met minder 

spots meer licht: met 5 spots minder geeft 

een ruimte uitgelicht met de Supertechne een 

hogere gemiddelde lichtsterkte dan de Dallas 

(540lx t.o.v 519lx).

Conclusie: investeeer in een winkel uitgerust 

met de Reggiani Supertechne Inbouwspot en u 

krijgt met minder spots meer licht én een be-

sparing op uw energiekosten! 
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LED Calgary 28W

100 m² 42 st.

506 lx1096 W

Toelichting

LED Calgary is uitermate energiezuinig  in ver-

gelijk met de Dallas en Supertechne (1096W 

t.o.v 1560W en 1300W). Echter heeft u van 

LED Calgary 12 lampen meer nodig om een 

ruimte van 100m² voldoende uit te lichten. 

Daarentegen gaat een LED inbouwspot veel 

langer mee en u hoeft geen lichtbronnen te 

vervangen! LED verlichting hoeft niet op te 

warmen om het juiste licht te geven.

REKENVOORBEELD 02



Het Italiaanse topmerk Reggiani stelt al meer dan vijftig jaar de norm in de projectverlichting. Reggiani heeft 

al verschillende technologische ontwikkelingen op haar naam staan, waarvan sommige zijn uitgegroeid tot 

internationale standaarden. Denk hierbij aan de banaanspot. 

De huidige ontwikkelingen zijn gebaseerd op LED techniek waar de IOS refl ector een belangrijk aandeel 

heeft. Deze refl ector is ook nog bij het uitrichten van het project te fi ne tunen. Producten van Reggiani zijn 

uiteraard ook voorzien van het bekende Italiaanse design!
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DE VOORDELEN VAN REGGIANI PRODUCTEN:

lagere C02 uitstoot.

weinig tot geen onderhoud.

langere levenstijd; meer dan 50.000 uur met 70-80% behoud van de oor-

spronkelijke lumenstroom.

hoge effi ciëntie (meer dan 100 lm/W).

voldoet aan de RoHS Richtlijnen. Alle producten van Reggiani zijn vrij van 

lood, kwik en chroom.

geen infrarode en ultraviolette straling.

constante lichtkleur.

zeer goede kleurweergave (CRI)

de producten zijn dimbaar met eenvoudige of geraffi neerde techniek.

alle producten zijn ook verkrijgbaar met een noodverlichtingspakket.



Geribbelde rand zorgt voor een goede grip 

tijdens het vervangen van de refl ector

Ingebouwd veiligheidsglas

Refl ector is gemaakt van 99,99% puur alu-

minium: het hoogst mogelijke rendement

Twist-lock systeem

INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

IOS (Interchangeable Optical System) is een verlichtingssysteem dat 

hoge prestaties, geweldig design en fl exibiliteit in een enkele technische 

oplossing combineert. Dit eerste uitwisselbare optische systeem is het 

resultaat van een gedegen onderzoek door Fabio Reggiani. 

Armaturen waarin het IOS optisch systeem is toegepast, bereiken een 

lichtopbrengst van maximaal 90%! Dit is meer dan 26% hoger dan de 

lichtopbrengst die bereikt wordt met refl ectoren van conventionele optica.
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DE VOORDELEN VAN HET REGGIANI IOS SYSTEEM:

lager energieverbruik; 

lagere airconditioning kosten, minder lichtpunten en een lager geïn-

stalleerd vermogen betekent minder warmte verspreiding; 

lagere installatiekosten omdat het gemakkelijk te monteren, demon-

teren en te vervangen is; 

lagere initiële investering, een hogere lichtopbrengst betekent minder 

armaturen; 

lagere systeemkosten, minder lichtpunten betekent een eenvoudiger, 

effi ciënter systeem.


