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KLASSE II

EEN ODE AAN HET ORIGINEEL

CHP COMPACT 

De Argandlamp, uitgevonden door de Zwitser Aimé 
Argand, was een revolutionair ontwerp van eind 18e 
eeuw. Deze lamp bracht een paradigma shift teweeg 
op zowel het gebied van de verlichting als van de 
esthetiek door de toepassing van een cilindervorm 
van helder glas. De CHP COMPACT serie vormt een 
herinterpretatie van dir concept waarbij traditie en 
moderniteit elkaar ontmoeten.
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technologie ter vookoming van 
vuilophoping

CLEANTech ®
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Geavanceerde warmtehuishouding
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CHP COMPACT

Toekomstwijzend 
door een historische 
referentie 
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De behuizing van de CHP COMPACT bestaat uit een roestvaststalen 
AISI304 of AISI316 structuur teneinde corrosieve omstandigheden 
zoals in kustgebieden te weerstaan. 

Een circulair frame van geanodiseerd en geëxtrudeerd aluminium 
6063-T5 fungeert als een heatsink voor de LED-unit. 

De CHP COMPACT serie wordt gekenmerkt door een stof- en wa-
terdichtheidsklasse van IP66 en een decoratieve aanlichting van de 
slagvaste en UV-bestendige PMMA cilinder van binnenuit.

MATERIALEN EN STRUCTUUR

Ángel Velando
Architect and Urban Planner
(Pontevedra)

VORMGEVERSOORSPRONG EN EVOLUTIE

Door de hervonden essentie van historische verlichtingstoestellen 
zoals de Argandlamp geeft de CHP COMPACT menselijk welbevin-
den in de nachtelijke uren met een hint van nostalgie naar vervlogen 
tijden. De puurheid van de lijnvoering en de proporties geven balans 
aan het karakter van verblijfsomgevingen, zonder de concurrentie 
aan te gaan met de omringende architectuur. 

Het ontwerp van de hand van de Spaanse architect Ángel Velando 
en lichtontwerper Alfred Sa is bekroond als het beste technische 
lichtconcept van Spanje door het gezaghebbende vakblad Iluminet. Alfred Sa

Lichtontwerper 
(Barcelona)
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PARAMETERS

LICHTVERDELINGEN

+ Lumenoutput bij Tq 25ºC gebaseerd op de gegevens zoals verstrekt door de halfgeleiderfabrikant. SETGA past de meest geavanceerde binning selectie toe die bij de leidende LED fabrikanten afgenomen 
worden teneinde de beste kleurweergave eigenschappen, effectiviteit en levensduur te verkrijgen. De eigenschappen kunnen na verloop van tijd wijzigen onder invloed van de continue evolutie van de LED 
techniek en de omgevingscondities.

 MINI CHP-28S 260 1700 13 28 3300-4500 >90% 160-170 23 136 3064 >100.000

 MINI CHP-28M 260 1700 13 28 3300-4500 >90% 160-170 33 126 4110 >100.000

 MINI CHP-28L 260 1700 13 28 3300-4500 >90% 160-170 47 115 5371 >100.000

  Radio Altura Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Flujo lumínico Vida útil 
 Model  (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs    Kleurtemperatuur  CRI Effectiviteit (W) effectiviteit de la luminaria (horas) 
        (Lm/w)  (Lm/w) (Lm)

CHP-C2CHP-C1

CHP-C5 CHP-C6CHP-C4

CHP-C3

De lichttechnische afdeling van SETGA kan iedere gewenste lichtverdeling op verzoek bestuderen en uitwerken in een concreet voorstel.

Standaard lichtdiagrammen.

Technologie ter 
voorkoming van vuilophoping

#

Volgens de US Energy Agency verhindert vervuiling op de bovenkant 
van een armatuur de afvoer van warmte aanzienlijk en de vervuiling 
vormt hierdoor een kritisch element in de verwachte prestatie en 
levensduur van het armatuur. 

Om vervuiling op een zo natuurlijk mogelijke manier te weren heeft 
SETGA het CHP COMPACT  armatuur uitgevoerd met een geheel 
glad koellichaam dat zorgt dat vuil zich niet kan hechten en bij 
regen van het armatuur afspoelt. 

De CHP COMPACT is gebaseerd op het principe van directe ther-
mische overdracht van de LED PCB naar het compacte aluminium 
chassis en de buitenlucht. De behuizing bestaat uit een heat pipe 
van geanodiseerd aluminium AL6063-T6 welke een thermische 
conductiviteit behaalt van 200W/meter Kelvin in vergelijking tot 
130W/meter Kelvin bij gebruik van spuitgietaluminium.
De lage poreusheid van geanodiseerd aluminium in combinatie met 
een thermal pad tussen de PCB en het koellichaam reduceren de 
temperatuur van de LED significant.

Geavanceerde 
warmtehuishouding

#

CLEAN Tech®

Geanodiseerd
Aluminium
AL6063-T6AL
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