
Unified but Dwided



DWIDE &  
CONQUER
Met Dwide bieden we u een unieke af-

schermingstechnologie met optiek in twee 

stappen. De microprismatische afscher-

ming hebben we gecombineerd met een 

lichtverdeler (divider) die het licht nog 

een keer reflecteert en de contrasten in de 

armatuur laat verdwijnen. Het resultaat is 

comfortabel en ruimtelijk werkend licht 

waarmee u voldoet aan de verlichtings- 

eisen voor kantoren en scholen. 

De divider is hét designelement dat de 

Dwide een uniek karakter geeft en bepa-

lend is voor de uniforme designtaal die alle 

armatuurmodellen met elkaar verbindt. 

De vormgeving springt het meest in het 

oog wanneer u het armatuur van onderaf 

bekijkt. Dan ziet u dat de schuine zijden 

van de armatuurbehuizing een spannen-

de overgang vormen naar de zijkant en  

de divider.

LICHTCOMFORT IN TWEE STAPPEN



Complete serie armaturen 
voor elk verlichtingsproject

Dwide is een complete productfamilie die voldoet aan alle mogelijke 

wensen rond verlichtingsprojecten. Ongeacht of het gaat om toepassingen 

voor kantoren, scholen of ziekenhuizen. Dwide biedt u zowel verzonken, 

aan het plafond gemonteerde en hangende armaturen met verschillende 

lichtverdelingen als ook slimme hoek- en wandarmaturen. Dwide is 

een logische keuze voor opdrachtgevers die eisen stellen aan verbruik, 

installatie, uitstraling en lichtergonomie. 



VERLICHTING VOOR DUURZAME 
BOUWPROJECTEN

Dwide is een goede keuze voor projecten 

waarin de focus ligt op duurzaamheid of 

duidelijke certificeringseisen. De armaturen 

hebben tijdens hun gehele levenscyclus een 

geringe impact op het milieu en helpen u 

het totale energieverbruik van het gebouw 

laag te houden. Het ergonomische licht 

zorgt voor een duurzame werkomgeving 

waarin mensen zich goed voelen en beter 

presteren. 



EFFICIËNT INSTALLEREN

Dwide maakt een snelle en eenvoudige 

installatie mogelijk. De armarturen zijn 

voorzien van royale en makkelijk toegan-

kelijke openingen en klemmen. De plafond- 

armaturen hebben een open installatie 

waarbij u eerst de achterkant monteert 

voordat u de bedrading aansluit. Voor een 

handige eindassemblage bevestigt u het 

lichtpakket in het frame. 



BEWEGINGSSENSOR

INFRAROOD ZENDER

STATUS INDICATOR

OMGEVINGSLICHT SENSOR

INFRAROOD ONTVANGER

Dwide is ontwikkeld met focus op aanwezigheids- en daglichtregeling en 

is verkrijgbaar met een groot aantal verschillende opties. Van eenvoudigere 

regelingen zoals e-Sense Bright Switch en e-Sense Active tot e-Sense Move 

voor ruimtes waarin veel wordt gelopen en e-Sense Organic voor intuïtief 

geregelde kantoor- en werkomgevingen.

Lichtregeling die aan  
elke behoefte voldoet





Productfamilie voor alle 
bouwomgevingen

Dwide plafond 
Plafondarmatuur in drie verschillende 
afmetingen en met twee verschillende 
lichtverdelingen: Direct of direct/ 
indirect 90/10. 
Afmeting: 200x600/200x1200/200x1500

Dwide hoek 
Hoekarmatuur met directe lichtverdeling. 
Afmeting: 125x1200 

Dwide wand 
Wandarmatuur, hoogte 600 mm, met 
directe/indirecte lichtverdeling 90/10. 
Opaalkleurige divider voor een goede 
afscherming op ooghoogte.
Afmeting: 200x600

Dwide pendant 
Een pendel werkplekarmatuur dat direct/
indirect licht produceert. De Delta- 
afscherming biedt een hoog rendement 
en optimaal lichtcomfort.  
Afmetingen: 180x1200/180x1500/600x600

Dwide inbouw 
Inbouwarmatuur in drie maten. De  
Delta-afscherming biedt efficiëntie en 
optimaal lichtcomfort. De lichtverdeler  
van acryl verdeelt en verspreidt het licht  
in de reflector. 
Afmetingen: 300x600/300x1200/600x600
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