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LED LUIFELVERLICHTING
Uw merk... een baken van licht

Het voorterrein is een zeer belangrijk onderdeel van uw benzinestation; het biedt een visueel gastvrije, veilige en 
uitnodigende omgeving voor uw klanten.

Zonder concessies te doen op het gebied van zichtbaarheid, is er nu ook een manier om tegelijkertijd energiekosten 
te besparen. Automatisch en vloeiend wisselen van lichtintensiteit wanneer dit mogelijk is, is de belangrijkste functie 
in deze energiebesparingsoplossing.

Omdat geen enkel tankstation of luifel hetzelfde is, biedt Bever Innovations een op maat gemaakt lichtplan. Hiermee 
bent u zeker van de beste lichtoplossing.

Luci Series LED luifelverlichting

Het is belangrijk dat uw klant ziet dat uw tankstation open is, maar is het noodzakelijk dat uw verlichting de hele 
nacht op volle sterkte brand? Nee! Dat is verleden tijd.

Bever Innovations heeft een LED armatuur (de Luci Series) ontwikkeld, welke zich aanpast naar de omstandigheden 
op uw tankstation. Deze intelligente, bewegings-gevoelige LED Luifelverlichting gaat automatisch en vloeiend van vol 
naar gedimd vermogen wanneer er geen activiteit wordt waargenomen op uw station. De lichtintensiteit van de Luci 
Series kan zo worden ingesteld dat uw tankstation ‘s nachts goed en uitnodigend verlicht is en dat op hetzelfde mo-
ment energie wordt bespaard wanneer vol vermogen niet noodzakelijk is.

Op basis van de bewegingsdetectie en de gepatenteerde flexibiliteit, zorgt de Luci Series niet alleen voor een perfect 
verlichte omgeving maar ook voor een hoge energiebesparing!
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MEER LICHT, MINDER KOSTEN

De Luci Series is de meest energiezuinige en voordelige manier om uw tankstation te verlichten. Het heldere witte 
licht biedt een visueel uitnodigende en veilige omgeving voor uw klanten. De LED armaturen wisselen vloeiend 

van vol vermogen naar gedimd vermogen, wanneer er geen beweging wordt waargenomen. In vergelijking met metaal 
halide lampen, kunt u met de Luci Series tot wel 90% besparen op uw energie kosten. Dankzij de gepatenteerde af-
standsbediening is het mogelijk om elke Luci Series afzonderlijk in te stellen naar de gewenste lichtintensiteit. Deze 
flexibiliteit maakt de Luci Series uniek.

Onderhoud? Vergeet het maar! De Luci Series is gemaakt om meer dan 20 jaar mee te gaan. Dit is gebaseerd op ge-
bruik van 12 uur per dag of nacht, 365 dagen per jaar. Meer dan 100.000 Luci Series zijn wereldwijd geïnstalleerd en 
zij bewijzen hun betrouwbaarheid keer op keer.

Voordelen LED Voordelen Luci Series
1. Dimbaar 1. Tot 90% energie besparen
2. Lange levensduur 2. Lichtintensiteit is instelbaar
3. Energie- en kostenbesparing 3. Status indicator
4. Minder werk op hoogte 4. Zeer lange levensduur (>100.000 uur**)

5. Gemakkelijke installatie: Click & Lock

** L70/B10 bij 25°C constante omgevingstemperatuur en constant vol vermogen.
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30 Watt

102 Watt

INTELLIGENTE DIMMING

Wanneer de Luci Series beweging waarneemt, gaat de licht-output vloeiend van gedimd naar vol vermogen. Uw 
klant krijgt al het gewenste licht wat op dat moment nodig is. Wanneer er geen beweging meer wordt waarge-

nomen schakelt de Luci Series na enkele minuten vloeiend terug naar gedimd vermogen. Ook in de gedimde modus 
zorgt de Luci armatuur voor een goed verlichte luifel, welke aantrekkelijk en veilig oogt voor passanten.

U bespaart niet alleen op uw energiekosten - u spaart ook het milieu!

Gepatenteerde flexibiliteit

• Elke locatie is anders en heel een specifeke oplossing 
nodig voor een optimaal lichtbeeld en maximale energie 
besparing, in het bijzonder in retrofit situaties. 

• Met de gepatenteerde afstandsbediening van de Luci 
Series  programmeert u eenvoudig vanaf de grond het 
lichtbeeld van elk individueel armatuur. 

• Met de Luci Series ontwerpt u simpel en snel het ideale 
lichtbeeld voor elke luifel.

Infrarood bewegingsdetectie

Status indicator
De geïntegreerde kleuren status indicator 
laat de modus van de Luci Series zien.
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De Luci Series heeft een levensduur van meer dan 20 jaar! (gebaseerd op 12 uur per dag/nacht, 365 dagen per jaar.)

Eenvoudige installatie
De installatie van de Luci Series is bijzonder gemakkelijk en snel uitvoerbaar. Er is minder onderhoud op hoogte, dus 
ook minder risico op ongevallen.

Lage onderhoudskosten
Met een bijzonder lage storingsratio (< 0,2% per jaar) is de Luci Series een uiterst betrouwbaar product en voor uw 
luifel de allerbeste keuze!

Hoge energiebesparing
Gebaseerd op de bewegingsdetectie zorgt de Luci Series niet alleen voor een perfect verlichte omgeving maar ook 
direct voor een hoge energiebesparing! Luci verlaagt uw energiegebruik met 90% bij gedimd vermogen en met 60% 
bij vol vermogen (in vergelijking met 150-250-400 watt metaal halide verlichting).

Waterbestendigheid
De Luci Series is IP 67 gecertificeerd. 

LANGE LEVENSDUUR
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LUCI SERIES MODELLEN

Oude verlichting verwisselen in uw bestaande luifel, of een nieuw lichtplan ontwikkelen voor uw nieuw te bouwen 
station- er is altijd een Luci Series beschikbaar om u de beste lichtoplossing te bieden, afgestemd op uw per-

soonlijke wensen!

De Luci Series is beschikbaar voor: 
• Bestaande luifels
• Nieuwbouw luifels
• Opbouw- en inbouw situaties
• Wand- en paal montage
• Symmetrisch / Asymmetrisch

Inbouw armaturen:
Wij hebben diverse standaard ringen beschikbaar. 
Heeft u een andere maat nodig, dan maken wij deze 
voor u!
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Vind hier uw vertegenwoordiger
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