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Alle buitenomgevingen moeten worden gepland met een 
constante focus op de mens; hoe zij reageren en functio‑
neren. Licht gaat veel meer over sfeer en beleving dan over 
de technologie hiervan.  

Fagerhult heeft veel ervaring met het verlichten van buiten-
ruimtes – van woongebieden, schoolpleinen en parken tot 
pure straatverlichting. Op basis van de nieuwste onder-
zoeksresultaten gebruiken we onze kennis om armaturen te 
ontwerpen die zijn geoptimaliseerd voor zowel visueel com-
fort als energieverbruik. Twee eigenschappen die volgens 
onze filosofie niet los van elkaar kunnen worden gezien.
 In de openbare verlichting waar investeringen en opera-
tionele kosten de voornaamste aandachtspunten zijn, wil-
len we laten zien hoe de juiste sfeer gecreëerd kan worden 
zodat mensen zich goed voelen, die helpt bij het verbete-
ren van de veiligheid terwijl ook rekening wordt gehouden 
met milieu en economie. 
 

 Onze armaturen zijn ontwikkeld door Fagerhult R&D en 
ons eigen lichtlaboratorium in nauwe samenwerking met 
wetenschappers van toonaangevende universiteiten en 
externe ontwerpbureaus. Onze ervaring van meer dan 70 
jaar spreekt voor zich. Leveranciers delen hun laatste ont-
wikkelingen met ons, waardoor wij de nieuwste techno-
logieën kunnen aanbieden.

Lange ervaring
Onze producten worden geoptimaliseerd conform de laatste 
verlichtingsnormen, met visueel comfort en energie-efficiën-
tie als uitgangspunten.
 Deze brochure toont een aantal van onze nieuwste LED-
armaturen in het outdoor segment. Dit is slechts een deel van 
ons uitgebreide assortiment voor buitentoepassingen. Ga 
voor ons complete aanbod naar www.fagerhult.nl

Licht voor de mens

Evolume 1
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Vialume 1

Visueel comfort
Visueel comfort gaat over het licht op de juiste plaats, 
rekening houdend met de natuurlijke reactie van mensen, 
zodat het voor een veilig gevoel kan zorgen. Het gevoel van 
veiligheid draait grotendeels om duidelijkheid. Verlichting 
met hoog visueel comfort geeft snel en goed overzicht en 
maakt het oriënteren gemakkelijk. 
 Om goed te kunnen zien in een donkere omgeving moet 
verblinding tot een minimum worden beperkt. Verblinding 
betekent dat het oog wordt blootgesteld aan een hoger 
lichtniveau dan wat geschikt is. Een te hoge helderheid 
maakt dat je je ogen dichtknijpt.Fagerhult is in staat om 
o.a. met behulp van AGC lenzen (Advanced Glare Control) 
visueel comfort naar een optimaal niveau te brengen. 
De grote lenzen zitten dicht bij elkaar en vormen zo één 
oplichtend cluster. Het verlicht de binnenrand van de licht-
opening waardoor het armatuur van afstand te zien is en 
een mooi lichtbaken vormt.
 De lenzen zijn in het armatuur verzonken zodat de 
verblinding minimaal is, en het armatuur creëert mooi 
gelijkmatig licht. Dit betekent dat het oog in staat is om bij 
nadering van het armatuur, te wennen aan de hoeveelheid 
licht. Op deze manier draagt visueel comfort bij aan een 
gevoel van veiligheid en wordt licht een positieve ervaring.

Vialume 1
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Optimale optiek 
Verlichtingstechnisch is het masttop armatuur van Fagerhult 
geoptimaliseerd volgens de eisen uit de nieuwste verlichtings-
norm en u kunt kiezen uit een aantal lenzen met een ver- 
schillende lichtspreiding. De lenzen zijn aangepast aan ver-
schillende toepassingen; van wegen, straten, parkeerplaatsen 
tot voetgangers- en fietspaden.
 Met visueel comfort en gelijkmatigheid als basis zijn onze 
AGC-lenzen (Advanced Glare Control) geoptimaliseerd voor 
een maximale afstand van mast tot mast, maximaal licht 
binnen het werkterrein, een maximale lichtsterkte en maxi-
male afscherming – bij de gegeven wegomstandigheden. 

Het is mogelijk om Vialume 
traploos te kantelen voor een 
perfecte instelling boven de 
rijbaan. 

Het licht valt door grote lenzen, 
die worden beschermd door 
vlakglas. 

www.fagerhult.nl
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Energiebesparende  
lichtsturing
Later op de avond en ’s nachts neemt de behoefte om 
voetgang ers- en fietspaden, straten en andere buitenom-
gevingen volledig te verlichten vaak af. Maar wij mensen 
voelen ons onveilig als de verlichting volledig uit is. Met be-
hulp van geavanceerde lichtsturing is het echter mogelijk 
om het veiligheidsgevoel van de inwoners te verhogen en 
tegelijkertijd energie te besparen. 
 Het grootste gedeelte van onze masttop-armaturen 
heeft verschillende alternatieven voor lichtsturing om een 
duurzame verlichtingsinstallatie te creëren. Op aanvraag 
zijn ook DALI-uitvoeringen verkrijgbaar zodat u het licht- 
sturingssysteem kunt invoeren dat u wenst.  
Zie pagina 9 voor meer informatie.

Kennis, ontwikkeling en 
productie in Zweden
Om een hoge kwaliteit te kunnen garanderen testen we 
onze masttop-armaturen zorgvuldig in het eigen, door 
derden gecertificeerde, laboratorium van Fagerhult conform 
de laatste kennis op dit gebied. De armaturen worden in 
Zweden gemaakt en ook de productie van LED boards vindt 
plaats in onze fabriek in Habo. Hierdoor kunnen we een 
duurzame productie garanderen en zijn we in staat lange 
tijd reserve onderdelen te leveren.

Aangepast aan uw project  
Alle projecten hebben verschillende uitgangspunten.  
Daarom kunnen de verschillende masttoparmaturen  
makkelijk aangepast worden met betrekking tot licht-
stroom, kleurtemperatuur, bekabeling en dergelijke, wat 
bepalend kan zijn voor de functionaliteit van de installatie. 
En waarom zou u geen unieke armatuurkleur kiezen? 
 Met de gedegen verlichtingskennis van Fagerhult  
kunnen we uw project aan uw wensen aanpassen  
– met een hoge leverbetrouwbaarheid. 

Vialume 75

Vialume 1
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geoptimaliseerd optiek voor verschillende projecten

e‑Sense motion lichtsturing

vialume

evolume

conledo g2

lunova

polelite

glenn led g2

stockholm led g2

referenties

7  

9

10, 12–13 

11, 14–15

16–17

18–19

20

21

21

22–23

Evolume 1
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Geoptimaliseerd optiek voor verschillende projecten

Denkbare toepassingen: straten en parkeerterreinen.
Afschermingsklasse G6.

Tijdens de ontwikkeling van onze eigen AGC-lenzen  
(Advanced Glare Control) was het een behoorlijke uitdaging 
om een optiek te krijgen met een perfecte lichtverdeling, 
die past bij de weggeometrie en tegelijkertijd de verblinding 
vermindert om het visuele comfort te vergroten.  

40 m

40 m

Denkbare toepassingen: straten, parkeerterreinen, wandel- en fiets-
paden.

40 m

40 m

Denkbare toepassingen: straten, parkeerterreinen, wandel- en fiets-
paden.

40 m

40 m

Denkbare toepassingen: Voet- en fietspaden.

40 m

40 m

Luminantie-optiek geoptimaliseerd voor een natte rijbaan. 
Afschermingsklasse G6.

40 m

40 m

Luminantie-optiek geoptimaliseerd voor een natte rijbaan.
Afschermingsklasse G6.

40 m

40 m

U kunt kiezen uit meerdere lenzen die zijn afgestemd op de 
nieuwste verlichtingsnorm en die een groot visueel comfort 
bieden. Onze E-lenzen zijn ontwikkeld met de nadruk op 
verlichtingssterkte, terwijl de L-lenzen de vanzelfsprekende 
keuze zijn als de luminantie van de rijbaan centraal staat.

E1-lens E2-lens

E3-lens E5-lens

L2-lens L4-lens

www.fagerhult.nl
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Door gebruik van CLO krijgt de gebruiker het juiste licht in de juiste hoeveel-
heid op de juiste plaats.

e-Sense Motion lichtsturing
e-Sense Motion is een draadloos, energiezuinig systeem voor 
lichtsturing. Dit betekent dat alle masttop-armaturen geïnte-
greerde PIR-sensoren voor aanwezigheidsregeling hebben. De 
armaturen kunnen zowel master- als slave-armatuur zijn en 
regelen en communiceren met elkaar via radiofrequenties.  
 Het systeem wordt ingesteld op licht bij aanwezigheid en 
een laag lichtniveau bij afwezigheid. Als er niemand aan-
wezig is worden de armaturen automatisch gedimd. Bij de 
detectie van aanwezigheid gaat het licht van een bepaald 
aantal armaturen weer naar een van te voren ingesteld ni-
veau, bijv. 100%. De armaturen blijven nog enige tijd branden 
nadat u voorbij bent gekomen.  
 e-Sense Motion wordt eenvoudig ter plekke geïnstalleerd 
en geprogrammeerd met behulp van een app op uw smart-
phone/tablet. 

Connected solution: Een gateway-unit communiceert met de cloud via GPRS 
in het mobiele telefoonnet. 

Linked Solution vormt de basis voor e-Sense Motion. Op elk 
moment kunt u een armatuur aan de installatie toevoegen 
of deze upgraden tot de oplossing Connected.  
Connected Solution heeft afstandsbediening en een goede 
monitoring voor een grotere bedrijfsefficiëntie en lagere 
onderhoudskosten. Met behulp van een cloud- en webge-
baseerde oplossing kunt u heel makkelijk gegevens krijgen 
over verschillende meetwaarden.  
Externe sensorbox met DALI. Wordt op een mast gemon- 
teerd, zodat u e-Sense Motion werkelijk overal kunt  
toepassen.

e-Sense Motion lancering in 2017

www.fagerhult.nl

Lichtstroom

Energiebesparingen

Tijd

Met CLO

100 %

0 %

Zonder CLO

Overdimensionering

Berekende
lichthoeveelheid

Constant Light Output
De lichtstroom van LED’s neemt tijdens gebruik over de 
levensduur af. Een nieuwe diode geeft meer licht dan een 
diode die al een tijdje in bedrijf is. Openbare verlichtingsar-
maturen van Fagerhult kunnen worden geprogrammeerd 
met Constant Light Output (CLO). Hierbij wordt de driver ge-
programmeerd om aan het begin van de levensduur minder 
stroom te geven waardoor een aanmerkelijke energiebespa-
ring optreedt. Gedurende de levensduur wordt de stroom iets 
verhoogd waardoor de lichtoutput gedurende de levensduur 
contant blijft. 
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Geïnspireerd door het mooie Scandinavische licht werd 
Vialume 1 gecreëerd – het eerste door Fagerhult zelf 
ontwikkelde masttop‑armatuur voor straten, kleine wegen 
en parkeerplaatsen. De armatuur werd goed ontvangen 
en daarom breiden we deze familie nu uit met meer uit‑
voeringen van deze Scandinavische klassieker. 

De masttop-armatuur Vialume kenmerkt zich door een 
zachte organische vorm met eenvoudige lijnen, die een 
duidelijke koppeling hebben met de Scandinavische 
designtraditie. De tijdloze vormtaal siert overdag de 
omgeving en biedt tijdens de donkere uren van het etmaal 
verlichting van hoge kwaliteit. Vialume is gewoonweg een 
armatuur dat net zo geschikt is voor klassieke als moderne 
stedelijke omgevingen. Met drie verschillende arma- 
tuurafmetingen met hetzelfde soort design kan Fagerhult 
nu complete energiezuinige verlichtingsoplossingen aan-
bieden voor het complete stadsmilieu; van de voetgangers-
paden tot de snelweg. 
 De kleinere masttop-armatuur Vialume 75 heeft uitste-
kende lichteigenschappen en is ontwikkeld voor smalle 

straten, voetgangers- en fietspaden. Zoals de naam al doet 
vermoeden meet dit armatuur slechts 75% van zijn grotere 
familielid Vialume 1. 
 Vialume 2 is op zijn beurt een grotere, krachtigere versie 
met hoge lichtstromen en geavanceerde optiek voor straat-
verlichting en grote parkeerplaatsen. 

Vialume – complete familie met visueel comfort
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Evolume combineert uitstekende lichteigenschappen en 
visueel comfort met een modern kostenbewust ontwerp. 
Dankzij zijn vlakke uiterlijk wordt de masttop‑armatuur 
mooi in een groot aantal verschillende omgevingen op‑
genomen. We breiden de Evolume familie nu uit met een 
krachtigere versie met een hoge lichtstroom.

Met de masttop-armatuur Evolume 2 kunnen we com-
plete, energiezuinige verlichtingsoplossingen voor de 
complete stedelijke omgeving aanbieden. Evolume 1 
voldoet aan de wensen voor straten, voetgangers- en fiets-
paden en kleine parkeerplaatsen. Evolume 2 is een groter 
armatuur met geavanceerde optiek en een lichtstroom tot 
18300 lumen. Deze uitvoering is dus krachtiger en bedoeld 
voor de verlichting van snelwegen, brede hoofdstraten en 
grote parkeerplaatsen. Een installatie voor wegverlichting 
kan bestaan uit honderden masten en dan telt elke watt. 
Daarom heeft het R&D-team van Fagerhult zich erop 
geconcentreerd om zo veel mogelijk licht uit de armatuur 
te halen.  

Evolume – technische verlichting zonder veel omhaal

De Evolume-familie is gewoonweg goed licht zonder veel 
omhaal – technisch geavanceerde armaturen met lage 
investeringskosten. 
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Optik
AGC-lenzen (Advanced Glare Control) voor zowel de
verlichtingssterkte als de luminantie klasse.
Lichtregeling
Verkrijgbaar met een aantal verschillende lichtregelinsopties. 

Nacht-lichtregeling 1, dimt gedurende zes uur. Nacht-lichtre-
geling 2, dimt gedurende acht uur. Andere alternatieven voor 
nachtelijke uitschakeling en DALI-uitvoeringen op aanvraag.
Zie pagina 9 voor meer informatie. 
Standaardkleur
Alu-grijs (RAL 9006, semi-hoogglans). Anthraciet grijs 
(Gris 900 Sablé), zwart (RAL 9005) of wit (RAL 9010, semi-
hoogglans) op aanvraag.
Kleurtemperatuur en kleurkwaliteit
Zie de betreffende armatuur voor meer informatie. 
Andere alternatieven op aanvraag.
LED-informatie
Driver levensduur: tot 100.000 h/10 % (max uitval)
L100B50 100.000 h. Driver met geïntegreerde overspanningsbe-
veiliging (DM: 6 kV. CM: 8 kV). Extra overspanningsbeveiliging 
(DM en CM: 10 kV) op aanvraag leverbaar.
Design
ÅF Lighting en Tuxen Design.

Aansluiting
Wordt met kabel geleverd voor een eenvoudige installatie.
DALI versie beschikbaar op aanvraag, geleverd met een  
5-polige kabel.  
Uitvoering
Armatuur en mastbeugel van gegoten aluminium. Alumi-
nium verzinkte RVS schroeven. Driver is geïntegreerd in het 
armatuur. Gehard vlakglas.  
Standaard CLO (Constant Light Output)
De armatuur geeft gedurende zijn gehele levensduur 
dezelfde hoeveelheid licht. De installatie hoeft niet overgedi-
mensioneerd te worden om een toekomstige lagere lichtop-
brengst van de leds te compenseren. De bedrijfskosten en de 
totale kosten voor de complete installatie worden lager. 
Zie pagina 9 voor meer informatie.
Lichtspreiding
Asymmetrisch. U kunt kiezen tussen de verschillende 
lens opties, zie pagina 7. De E lenzen zijn ontworpen voor 
hoge verlichtingssterkte, terwijl de L lenzen de natuurlijke 
keuze zijn als de luminantie op de rijbaan de belangrijkste 
prioriteit is. 

Vialume – productinformatie

Accessoires
Mastopzetstuk voor masttop ∅ 60 mm. RAL 9006 309901
Mastopzetstuk voor masttop ∅ 76 mm. RAL 9006 309902
Dubbel mastopzetstuk voor masttop ∅ 60 mm. RAL 9006 309903
Dubbel mastopzetstuk voor masttop ∅ 76 mm. RAL 9006 309904
Verloopstuk voor uitlegger ∅ 60 mm. Blank aluminium 301050
Verloopstuk voor uitlegger ∅ 48 mm. RAL 9006 309905

www.fagerhult.nl
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Installatie 
Masttop armatuur voor montage op een mast  
∅ 60 mm. Variabele kantelfunctie +10°, -15° voor een  
perfecte installatie.  
Accessoires
Verloopstuk voor uitlegger ∅ 48 mm.
Lichtstroom 
1600–3300 lm. Tot 123 lm/W.
Aansluiting
Aansluitkabel 3⊗1,5 mm² van het type H05RN-F. 
4-LED-versie wordt geleverd met 5 m kabel.  
Kleurtemperatuur en kleurkwaliteit
730=3000 K, Ra 70. MacAdam 5.
740=4000 K, Ra 70. MacAdam 5.
830=3000 K, Ra 80. MacAdam 5.
Overige eigenschappen
IK10. 
Masthoogte 3–8 m. 

Vialume 75

Installatie 
Masttop armatuur voor montage op een beugel  
∅ 48 mm. Variabele kantelfunctie ±15° voor een per-
fecte installatie. 
Accessoires
Enkel of dubbel mastopzetstuk voor masttop ∅ 60 mm 
of 76 mm. Verloopstuk voor uitlegger ∅ 60 mm.
Lichtstroom
2300–8300 lm. Tot 124 lm/W
Aansluiting
Aansluitkabel 3⊗1,5 mm² van het type H07RN-F. 
De 4-LED-versie wordt geleverd met 6 m kabel. 
7- en 9-LED-versies worden geleverd met 8 m kabel. 
Kleurtemperatuur en kleurkwaliteit
740=4000 K, Ra 70. MacAdam 5.
830=3000 K, Ra 80. MacAdam 5.
Overige eigenschappen
IK09. PMMA diffuser met IK10 op aanvraag. 
Masthoogte 5–8 m. 

Vialume 1

Lancering in 2017

Installatie 
Masttop armatuur voor montage op een beugel  
∅ 60 mm. Variabele kantelfunctie ±10° voor een per-
fecte installatie.  
Accessoires
Mastopzetstuk voor masttop ∅ 60 mm of 76 mm. 
Lichtstroom
7300–18 300 lm. Tot 131 lm/W. 
Aansluiting
Halogeenvrije aansluitkabel 3⊗1,5 mm² van het type 
FQQ. Geleverd met 12 m kabel.
Kleurtemperatuur en kleurkwaliteit
740=4000 K, Ra 70. MacAdam 5.
730=3000 K, Ra 70. MacAdam 5.
Overige eigenschappen
IK08. 
Masthoogte 8–12 m. 

Vialume 2 

www.fagerhult.nl
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Optik
AGC-lenzen (Advanced Glare Control) voor zowel de
verlichtingssterkte als de luminantie klasse. 
Lichtregeling
Verkrijgbaar met een aantal verschillende lichtregelinsopties. 

Nacht-lichtregeling 1, dimt gedurende zes uur. Nacht-lichtre-
geling 2, dimt gedurende acht uur. Andere alternatieven voor 
nachtelijke uitschakeling en DALI-uitvoeringen op aanvraag.
Zie pagina 9 voor meer informatie. 
Standaardkleur
Alu-grijs (RAL 9006, semi-hoogglans).
Kleurtemperatuur en kleurkwaliteit
Zie de betreffende armatuur voor meer informatie. 
Andere alternatieven op aanvraag.
LED-informatie
Driver levensduur: tot 100.000 h/10 % (max uitval)
L100B50 100.000 h. Driver met geïntegreerde overspannings-
beveiliging (DM: 6 kV. CM: 8 kV). Extra overspanningsbe-
veiliging (DM en CM: 10 kV) op aanvraag leverbaar.

Aansluiting
Wordt met kabel geleverd voor een eenvoudige installatie.
DALI versie beschikbaar op aanvraag, geleverd met een  
5-polige kabel.  
Uitvoering
Behuizing en mastbeugel in gegoten aluminium. Schroeven 
van gegalvaniseerd aluminium. Driver is geïntegreerd in het 
armatuur. Voorzien van veiligheidsglas.
Standaard CLO (Constant Light Output)
De armatuur geeft gedurende zijn gehele levensduur dezelfde 
hoeveelheid licht. De installatie hoeft niet overgedimen- 
sioneerd te worden om een toekomstige lagere lichtop-
brengst van de leds te compenseren. De bedrijfskosten en de 
totale kosten voor de complete installatie worden lager. 
Zie pagina 9 voor meer informatie.
Lichtspreiding
Asymmetrisch. U kunt kiezen tussen de verschillende 
lens opties, zie pagina 7. De E lenzen zijn ontworpen voor 
hoge verlichtingssterkte, terwijl de L lenzen de natuurlijke 
keuze zijn als de luminantie op de rijbaan de belangrijkste 
prioriteit is. 

Evolume – productinformatie

Accessoires
Dubbel mastopzetstuk voor masttop ∅ 60 mm. RAL 9006 303597
Dubbel mastopzetstuk voor masttop ∅ 76 mm. RAL 9006 303598
Mastopzetstuk voor masttop ∅ 76 mm. RAL 9006 303596

www.fagerhult.nl
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Installatie
Masttop armatuur voor montage op een mast of uit-
legger ∅ 48-60 mm. Kantelfunctie ± 15º. 
Accessoires 
Dubbel mastopzetstuk voor masttop ∅ 60 mm of 
76 mm.
Lichtstroom
1600–10 300 lm. Tot 118 lm/W.
Aansluiting 
Aansluitkabel 3⊗1,5 mm² van het type H07RN-F.  
De 4- en 6-LED-versies worden geleverd met 6 m kabel. 
8-LED-versie wordt geleverd met 8 m kabel.  
10- en 12-LED-versies worden geleverd met 10 m kabel.
Kleurtemperatuur en kleurkwaliteit
730=3000 K, Ra 70. MacAdam 5.
740=4000 K, Ra 70. MacAdam 5.
Overige eigenschappen
Masthoogte 3–8 m. 

Evolume 1

Installatie
Masttop armatuur voor montage op een mast of uitleg-
ger ∅ 60 mm. Kantelfunctie +10°, -15°. 
Accessoires 
Mastopzetstuk voor masttop ∅ 76 mm.
Lichtstroom
7300–18 300 lm. Tot 125 lm/W.
Aansluiting
Halogeenvrije aansluitkabel 3⊗1,5 mm² van het type 
FQQ. Geleverd met 12 m kabel. 
Kleurtemperatuur en kleurkwaliteit
730=3000 K, Ra 70. MacAdam 5.
740=4000 K, Ra 70. MacAdam 5.
Overige eigenschappen
Masthoogte 8–18 m.  

Evolume 2

570

111

555 348

125 125 84

738

93,5

398

www.fagerhult.nl
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Het paaltoparmatuur Conledo G2 is in de tweede gene‑
ratie voorzien van onze unieke AGC‑lenzen met een grote 
keuzevrijheid voor wat betreft de optiek: voor optimale 
verlichting van parken, woonwijken, straten en kleinere 
wegen. 

Conledo G2 heeft een transparant uiterlijk dat opbloeit als 
de duisternis invalt. De opalen kap licht op en wordt een 
veilige gestalte, die zich van verre aankondigt. Het arma-
tuur wordt gekenmerkt door zachte organische vormen, 
maar wanneer u zich rondom het armatuur beweegt, 
heeft het van opzij gezien desondanks een tijdloos en een-
voudig ontwerp. De nieuwste LED-technologie in een fraai 
vormgegeven ontwerp.

Conledo G2 – geoptimaliseerd en veelzijdig

www.fagerhult.nl
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Installatie
Armatuur voor installatie op mast ∅ 60 mm of 
∅ 76 mm, of op arm ∅ 60 mm.
Lichtstroom
3300–5300 lm. Tot 99 lm/W.
Aansluiting
Aansluitkabel 3⊗1,5 mm² van het type H07RN-F.  
Geleverd met 8 meter kabel.
Uitvoering
Frame van gegoten aluminium. Aluminium verzinkte 
schroeven. Impact-gestabiliseerde acrylaat diffuser. 
Driver is geïntegreerd in het armatuur.
Lichtspreiding
U kunt kiezen tussen de verschillende lens opties.  
De E lenzen zijn ontworpen voor hoge verlichtingssterk-
te, terwijl de L lenzen de natuurlijke keuze zijn als  
de luminantie op de rijbaan de belangrijkste prioriteit is.
Optik 
AGC-lenzen (Advanced Glare Control) voor zowel de 
verlichtingssterkte als de luminantie klasse.
Standaard CLO (Constant Light Output)
De armatuur geeft gedurende zijn gehele levensduur 
dezelfde hoeveelheid licht. De installatie hoeft niet over-
gedimensioneerd te worden om een toekomstige lagere 
lichtopbrengst van de leds te compenseren. De bedrijfs-
kosten en de totale kosten voor de complete installatie 
worden lager. Zie pagina 19 voor meer informatie.
Lichtregeling
Nacht-lichtregeling 1, dimt gedurende zes uur.
Standaardkleur
Anthraciet grijs (Gris 900 Sablé). Alu-grijs (RAL 9006, 
semi-mat ), zwart (RAL 9005) of wit (RAL 9010, semi-mat) 
op aanvraag.
Kleurtemperatuur en kleurkwaliteit
830=3000 K, Ra 80. MacAdam 5.
740=4000 K, Ra 70. MacAdam 5. 
LED-informatie
Driver levensduur: tot 100.000 h/10 % (max uitval).
L100B50100.000 h
Overige eigenschappen
Geprojecteerd windoppervlak 0,09 m². Voorzien van 
geïntegreerde overspanningsbeveiliging (6kV). NTC, 
beschermd tegen oververhitting op aanvraag.

Conledo G2

435
145

708

www.fagerhult.nl
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Met zijn tijdloos design, visueel comfort en uniformiteit  
is de Lunova de ideale keuze waar het gaat om rotatie‑
symmetrische LED armaturen voor parken en andere 
stedelijke omgevingen.

Fagerhult heeft Lunova ontwikkeld om te voldoen aan de 
verhoogde vraag van de markt voor buitenverlichting met 
LED, die een hoog niveau van visueel comfort biedt en 
kostenefficiënt is. De LED’s in Lunova zijn van buiten niet 
zichtbaar en het oog ontvangt, dankzij de reflector, een  
aangenaam, indirect licht. De armatuur is robuust met 
IK10, en het integreren van het koellichaam in de paaltop 
garandeert een lage bedrijfstemperatuur en dus een lange 
levensduur. 

Lunova – visueel comfort voor parken en paden 

www.fagerhult.nl
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∅ 553

279

Installatie
Armatuur voor installatie op mast ∅ 60 mm of 
∅ 76 mm.
Lichtstroom
2000–3000 lm. Tot 77 lm/W.
Aansluiting
Wordt geleverd inclusief 6 m 3⊗1,5 mm aansluitkabel 
(H07RN-F).
Uitvoering
Behuizing en koellichaam van gegoten aluminium. Kap 
van slagvast, UV-bestendig acrylaat.
Reflector
Wit gelakte reflector van geanodiseerd aluminium
Standaard CLO (Constant Light Output)
De armatuur geeft gedurende zijn gehele levensduur 
dezelfde hoeveelheid licht. De installatie hoeft niet over-
gedimensioneerd te worden om een toekomstige lagere 
lichtopbrengst van de leds te compenseren. De bedrijfs-
kosten en de totale kosten voor de complete installatie 
worden lager. Zie pagina 19 voor meer informatie.
Lichtregeling
Nacht-lichtregeling 1, dimt gedurende zes uur.
Nacht-lichtregeling 2, dimt gedurende acht uur.
Standaardkleur
Antracietgrijs (Gris 900 Sablé). Kan op aanvraag ook 
geleverd worden in alu-grijs (RAL 9006, gloss 50), zwart 
(RAL 9005, structuurlak) of wit (RAL 9010, gloss 50).
Kleurtemperatuur en kleurkwaliteit
830=3000 K, Ra 80. MacAdam 5.
740=4000 K, Ra 70. MacAdam 5. 
LED-informatie
Driver levensduur: tot 100.000 h/10 % (max uitval).
DALI versies zijn uitgevoerd met NTC, bescherming tegen 
oververhitting. Driver met geintegreerde overspannings-
beveiliging (6 kV). Extra overspanningsbeveiliging (10 kV) 
op aanvraag leverbaar.
Overige eigenschappen
Geprojecteerd windoppervlak 0,086 m². Armatuur 
gewicht: 10 kg.
Design
Torbjörn Eliasson en Andreas Sture.

Lunova

IK10

www.fagerhult.nl
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Installatie
Armatuur voor installatie op mast van minimaal  
∅ 60 mm. Bevestiging aan de meegeleverde paaltop. 
Twee gaten (∅ 12 mm) in het frame – één voor de kabel 
en één voor de montage. Kan omhoog of omlaag worden 
gemonteerd. Meerdere PoleLITE kunnen op dezelfde 
hoogte op de mast worden gemonteerd.
Lichtstroom
972–1033 lm. Tot 62 lm/W.
Spreidingshoek
8, 29 of 61°.
Aansluiting
Wordt geleverd inclusief 5 m aansluitkabel, 2⊗1 mm² 
(H05RN-F). DALI op aanvraag. 
Uitvoering
Behuizing van gegoten aluminium met een hoge 
corrosiebestendigheid. Helder veiligheidsglas, 8 mm. 
Roestvrijstalen schroeven. Siliconen pakkingen. UV- en 
weerbestendig polyester poedercoating. Dubbelschar-
nierende beugel maakt het mogelijk het armatuur exact 
in de juiste postitie te draaien.
Standaardkleur
Alugrijs (RAL 9006). Antracietgrijs (Gris 900 Sablé).
Kleurtemperatuur en kleurkwaliteit
3000 K/4000 K, Ra 90. MacAdam 3.

PoleLITE

IK10

www.fagerhult.nl

De mastbeugel is gemakkelijk te installeren door twee gaten 
in de mast te boren. Eén voor de aansluitkabel en één voor 
de montage.

∅ ≥ 60 mm 

Om het gevoel van veiligheid buiten te vergro-
ten is goede verlichting essentieel. Vaak kan 
het moeilijk zijn om al het vereiste licht van 
een enkel paaltoparmatuur te krijgen. 
Met dit in gedachten ontwikkelde Fagerhult 
de PoleLITE – een veelzijdige LED spot met een 
unieke beugel die kan worden gemonteerd op 
zowel nieuwe als bestaande masten. Dit alles 
om een prachtige omgeving én tegelijker-
tijd ook een gevoel van veiligheid te creëren. 
PoleLITE kan speeltuinen, parken en pleinen 
verlichten evenals beelden, perkjes en bomen. 
Het armatuur is eenvoudig te installeren en 
heeft een draaibare montagebeugel, waar-
door deze gemakkelijk in de juiste positie kan 
worden gesteld voor uw specifieke project. 
PoleLITE geeft u eindeloze mogelijkheden!
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Installatie
Armatuur voor montage op mastarm ∅ 48 mm of 
∅ 60 mm of met nippelbevestiging. 
Lichtstroom
1900–6000 lm. Tot 105 lm/W.
Aansluiting 
Aansluitklem 3⊗2,5 mm². Bij nippelbevestiging wordt 
10 m aansluitkabel, H05RN 3⊗1,5 mm², meegeleverd.
Uitvoering
Bovenzijde armatuur van gegoten aluminium. Scher-
men van aluminium. Buizen tussen de schermen zijn 
van opaal acrylglas. Vlak gehard veiligheidsglas met 
snelsluiting. 
Lichtspreiding
Licht module LM 1 biedt een rechthoekig lichtpatroon di-
rect gecentreerd onder de armatuur. Licht module LM2 is 
aangepast voor straten en voetpaden. Licht module LM3l 
is aangepast voor bredere straten en parkeerterreinen.
Lichtregeling
DALI/on-off. 
Standaardkleur
Antracietgrijs bovenstuk (RAL 9023). Aluminiumgrijs 
onderstuk (RAL 9006). Overige kleuren op aanvraag.
Kleurtemperatuur en kleurkwaliteit
830=3000 K, Ra 80. MacAdam 3.
840=4000 K, Ra 80. MacAdam 3.
Overige eigenschappen
Geprojecteerd windoppervlak 0,15 m². Stang/post: 
gewicht 16,5 kg. Enkele arm: 8kg. Dubbele arm: 13 kg. 
Design
Olle Anderson.
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Installatie
Armatuur voor montage op paalarm ∅ 48 of ∅ 60 mm 
of met nippelbevestiging.
Lichtstroom
1900–6000 lm. Tot 105 lm/W.
Aansluiting 
Aansluitklem 3⊗2,5 mm². Bij nippelbevestiging wordt 
10 m aansluitkabel, 3⊗1,5 mm² meegeleverd.
Uitvoering
Bovenkant armatuur van persgegoten aluminium. 
Schermen van aluminium. Buizen tussen de schermen 
van opalen acrylglas. Vlak gehard veiligheidsglas met 
snelsluiting voor eenvoudig onderhoud. 
Lichtspreiding
Licht module LM 1 biedt een rechthoekig lichtpatroon di-
rect gecentreerd onder de armatuur. Licht module LM2 is 
aangepast voor straten en voetpaden. Licht module LM3l 
is aangepast voor bredere straten en parkeerterreinen.
Lichtregeling
DALI/on-off.
Standaardkleur
Zwart bovenstuk (RAL 9005). Aluminiumgrijs onderstuk 
(RAL 9006). Overige kleuren op aanvraag.
Kleurtemperatuur en kleurkwaliteit
830=3000 K, Ra 80. MacAdam 3.
840=4000 K, Ra 80. MacAdam 3.
Overige eigenschappen
Geprojecteerd windoppervlak 0,12 m². Gewicht 12 kg. 
Arm: 8 kg. 
Design
Olle Anderson.

www.fagerhult.nl



22

Referenties 

Vialume – Gemeente Hof van Twente 
An deze gemeente is gekozen voor het Vialume armatuur 
in verband met zijn lage helderheid en organische vormge-
ving. In nauwe samenspraak met het adviesbureau en de 
opdrachtgever is voor dit project een speciale 3-lens versie 
ontwikkeld, zodat de lichthoeveelheid exact is afgestemd 
op de wensen van de gebruiker, terwijl de elektrotech-
nische beperkingen van dimmen wordt omzeild.

www.fagerhult.nl
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Lunova – Kampsax Kollegiet, Denmark 
Kampsax Kollegiet is een studentenhuisvesting op de 
campus van de Deense Technische Universiteit in Kopen-
hagen. De oude armaturen waren eenvoudig te vernielen 
en werkten met sterk verouderde lichtbronnen waardoor 
er veel defecten waren. Lunova is een energiezuinig en 
slagvast armatuur (IK10) dat werd gekozen als vervanging 
vanwege het ontwerp en grootse lichtprestaties. 
 ”Lunova geeft mooi licht en creeërt een prettige sfeer.  
De nieuwe gebruikers zijn blij met de nieuwe installatie”, 
aldus Jimmy Hammerlund, vertegenwoordiger bij  
Fagerhult Denemarken.

Evolume – Hovslätt jogging trail, Sweden 
Hovlätts IK, een sportclub uit het Zweedse Jonköping heeft 
kort geleden de oude armaturen met kwikdamplampen 
langs het 2.3 km lange jogging parcours te vervangen door 
de Evolume 1. 
 Met name gedurende de wintermaanden worden grote 
energiebesparingen verwacht. Het gevoel van veiligheid 
wordt vergroot doordat niet alleen met pad maar ook de 
directe omgeving wordt aangelicht.

www.fagerhult.nl



produced by fagerhults belysning ab

Fagerhult ontwikkelt, produceert en verkoopt professionele  
verlichtingssystemen voor openbare ruimtes. Bij onze acti-
viteiten ligt voortdurend de nadruk op design, functie, flexibi-
liteit en energiebesparende oplossingen.
 
Fagerhult maakt deel uit van de Fagerhult Groep, het grootste 
verlichtingsconcern van Scandinavië en een toonaangevende 
onderneming in Europa. Wij hebben verkoopkantoren in  
meer dan 15 landen en productie-units in Europa, China en 
Australië. AB Fagerhult is genoteerd aan de Nasdaq OMX 
Nordic Exchange te Stockholm. 

fagerhult bv
Lichtschip 19
3991 CP Houten 
Tel 030 688 99 00
Fax 030 688 99 44 
lighting@fagerhult.nl
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