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Helix 1 highbay          

Meer dan 19.000 Lumen bij 127Watt . 
Nieuwe innovatie in LED-armaturen. 
De Helix 1 LED-armatuur is door LumiDutch ontwikkeld en geassembleerd  in Nederland, waarbij 
hoogwaardigheid en prestatie hoog in het vaandel staan. Door het ontwikkelen van eigen unieke 
digitale intelligente LED-drivers, LED-panelen en behuizingen onderscheidt LumiDutch zich ten 
opzichte van andere fabrikanten. Door de eigen ontwikkeling is het mogelijk klant specifieke 
wensen en eisen te realiseren.  
De Helix 1 maakt gebruik van een processor (microcontroller) gestuurde LED-driver. Door het 
monitoren van parameters en reduceren van componenten wordt de betrouwbaarheid en 
levensduur vergroot. Mogelijke fout situaties worden doormiddel van een status LED (oranje of 
rood) weergegeven.  

Toepassing 
 
• Fabriekshallen, magazijnen. 

• Werkplaats, Machine/werkplek, inspectie/controleplek. 

• Retail, showrooms (auto's).  

Voordelen 
 

• Besparing op energie- en onderhoudskosten wordt gemaximaliseerd. 

• Bediening (dimmen) en uitlezen door middel van draadloos communicatie of DALI, voor nog meer 
energiebesparing (is optioneel niet standaard uitgevoerd). 

• Lichtgewicht en compacte behuizing is makkelijk te installeren, reductie installatiekosten. 

• Mogelijkheid om het product aan te passen conform klant specifieke wensen en eisen. 
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Kenmerken 
   
• Hoogrendement,  152 lumen per watt (opgenomen vermogen uit het lichtnet) ,  
    weinig vermogen wordt omgezet in verloren warmte. 

• Bevat de nieuwste generatie LEDs (LumiLeds) en andere hoogwaardige elektronica componenten. 

• Uiterst lang behoud van lichtstroom/output, bij  <+25°C  omgevingstemperatuur is de  
    lichtstroom na  100.000 uur (11jaar 24/7) niet meer dan 5% afgenomen. 

• Thermisch management voor het weerstaan van omgevingstemperaturen tot  +45 °C en   
    behuizing temperatuur  max. +75 °C. 

• Geen onderhoud noodzakelijk, bij normale omstandigheden. 

• Stofdicht. 

• Geschikt voor nieuwe gebouwen of individuele vervanging van: 
    HPL 400 W of HPI 400 W, daardoor wordt het energieverbruik met minstens 65% verlaagd. 
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Technische specificaties 
 

Type   Helix1 highbay 

Lichtbron   
LED, merk Lumileds                           
(Certificate IESNA LM-80-08 2017) 

LED-driver   
Geïntegreerd,  
Digitale intelligente LumiDutch 

Lichtstroom    >19.000 lumen  
Hoek lichtstroom   120 graden 

Opgenomen vermogen   
125Watt (230VAC) 
Geen grote inschakelstroom piek  

Kleurtemperatuur   4000K (Andere kleuren optioneel) 
Kleurweergave-index  (CRI)   Ra >80 (zeer goede kleurweergave) 

Levensduur LEDs  bij <+25°C 
omgevingstemperatuur   

Na 100.ooo uur, nog meer dan 90% van 
de oorspronkelijke lichtstroom 
  (IESNA LM-80 Test Report) 

Levensduur LEDs  L70B50   >100.000 uur  (IESNA LM-80 Test Report) 

Levensduur LED-Driver   >100.000 uur  (gecalculeerd) 

Bereik van 
bedrijfstemperatuur   -20°C tot +45°C 
Opwarming behuizing   max. +75°C  (actief terug geregeld) 
Netspanning (V)   230 VAC / 50Hz 
THD, Powerfactor   <15%, ≥0,95 

Lichtnet aansluiting   
 3-polige kabel, lengte 2 meter met 
Schuko male.  

Dimmen   Standaard niet uitgevoerd 
Bewegingsmelder   Optioneel, reikwijdte 12Meter 
Optiek   Geen  (in de toekomst mogelijk) 
Materiaal  Behuizing: Aluminium 
    Lichtkap:    Polycarbonaat 2mm 
Kleur behuizing 		 Geanodiseerd  (RAL kleuren  optioneel) 

Garantie 		 5 jaar 
Repareerbaar 		 Ja  ( Circulaire Economie) 
Afmeting LxBxH 		 400mm x 294mm x 82.5mm 
Gewicht 		 (+/-) 2,9KG 
Omgeving 	 Binnen, niet voor buiten gebruik 
Normen   CE, EMC, IP60, RoHs 

 
           Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op:    

info@lumidutch.com  of  +31(0)6 28 24 29 92 
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Afbeeldingen 
  

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


