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MADE BY NETHERLANDS

LOWLANDER

Bescheiden, eerlijk en menselijk design als een 
resultante van co-innovatie en cohesie in de openbare 
ruimte. Dit is de Nederlandse essentie van Lowlan-
der. Geheel in lijn met armaturen uit vervlogen tijden 
volgt de geometrie van de behuizing een cilindervorm 
waarmee een lichtatmosfeer gecreëerd wordt die 
gekenmerkt wordt door precisie en optische controle.
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(*) Tq  25ºC

- IP66-
Stof- en waterdicht

Technologie ter voorkoming van 
vuilophoping

CLEANTech®

AL EN-AC-44100
Aluminium

Excellente warmte huishouding

IK08 - IK10
Veiligheidsglas of slagvast PMMA  

KLASSE II
BESCHERM
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Deze modulaire opbouw maakt tevens verschillende kleuren licht 
in het bovenste deel van het armatuur als baken mogelijk waarmee 
de transitie van het ene naar het andere gebied geaccentueerd kan 
worden. De basisconstructie van de Lowlander is vervaardigd uit 
gietaluminium L-2520 (EN 44100). Verder is het armatuur 
opgebouwd uit twee cilindrische PMMA diffusors. 

De dual LED optiek welke onafhankelijk en verwijderbaar is, heeft 
een stof- en waterdichtheid van IP67 en is geïntegreerd over een 
gietaluminium L-2520 (En 44100) heat sink chassis. Tot slot wordt 
door het onderbrengen van de driver in een geïsoleerd comparti-
ment een optimaal ‘thermal gap’ gecreëerd waarmee de inefficiënte 
warmteoverdracht naar gevoelige componenten voorkomen wordt.

DUURZAAM DESIGNMATERIALEN EN STRUCTUUROORSPRONG EN EVOLUTIE

Lowlander is het produkt van co-creatie met Nederlandse lichtex-
perts en professionals. Het resultaat van de evolutie van het concept 
van een stedelijk armatuur naar een dynamisch, veelzijdig en leven-
dig produkt. Van paaltoptoepassingen via overspanningsarmaturen 
naar uithouders waaraan het armatuur gehangen kan worden, als 
een respons op de veelvoud van uitdagingen van de hedendaagse 
openbare ruimte. Met het oog op het minimaliseren van lichtver-
vuiling, het behouden van de historische referte van de vormgeving 
en om toekomstig onderhoud te faciliteren is bij de Lowlander een 
scheiding aangebracht tussen de functionele LED module en de 
markerings LEDs bovenin het armatuur terwijl beide fysieke units 
ondergebracht zijn in een verwijderbare optische groep. 

De duurzaam design strategie van deze serie beantwoordt aan een 
circulaire management model in de publieke infrastructuur, waarbij 
de levenscyclus van mechanische componenten de verouderings-
curve van LED technologie overschrijdt. Lowlander bevat een van ‘s 
werelds meest gerecyclede en duurzame armaturen, namelijk staal. 

Het aan het einde van de levensduur herintroduceren van staal in de 
produktiecyclus van andere industriële processen levert significante 
energiebesparingen ten opzichte van andere metalen. Volgend op de 
implementatie van ISO 14001 en de ontwikkeling van het duur-
zaamheids masterplan heeft SETGA gestreefd naar een reductie van 
de carbon footprint van alle componenten door het ontwerpen van 
een lange-termijn recyclesysteem.
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LOWLANDER

Van helder 
design naar 
levend licht
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+ (*) Maximale output bij 25ºC (4000K) gebaseerd op de data zoals ter beschikking gesteld door de LED producent. SETGA past voor haar armaturen de meest geavanceerde LED binning toe bij de vooraans-
taande LED fabrikanten met het oog op het waarborgen van de hoogste kleurweergave (CRI), effectiviteit en levensduur. Deze waardes kunnen variëren met de tijd als gevolg van de continue ontwikkeling 
van de LED technologie en door de omgevingsfactoren. (**) L80B10 - L96B10 (IES LM-80 / TM-21). 

Het warmteafgifte systeem van de Lowlander is opgebouwd uit een 
enkel compact EN AC-44100 gietaluminium deel. Continue 
warmteafgifte tussen de PCB en de buitenlucht verbetert de 
geleiding van de lichtbron. De positionering van de high-power 
LEDs en de centrale positie van de bovenste oriëntatie LEDs maakt 
het samenbouwen van beide systemen in een enkele optische unit 
mogelijk, waarbij de tegengestelde warmtestromen apart van 
elkaar gehouden worden. 

De complete afwezigheid van luchtlagen tussen PCB en 
koellichaam vergroot het thermische contact tussen deze twee 
elementen. Om dit te bereiken is het deel machinaal bewerkt 
teneinde een vlak en ruw oppervlak te verkrijgen. Een thermal pad 
van grafiet completeert het systeem.

Compact 
warmteafgifte systeem.

#

Aluminium
Gietwerk
EN-AC-44100 AL

Het optische departement van SETGA kan aanvullende configuraties aanbieden welke aangepast zijn aan het project.

Standaard diagrammen

Compact  warmteafgifte  
systeem.

Optische module.

Driver thermisch
geïsoleerd

Driver.

 LWD-12S 250 457-680 13.7 12 2700-4500 80%-90% 160-193 15 1995 133 >100.000

 LWD-12M 250 457-680 13.7 12 2700-4500 80%-90% 160-193 22 2784 128 >100.000

 LWD-12L 250 457-680 13.7 12 2700-4500 80%-90% 160-193 30 3600 120 >100.000

 LWD-24S 250 457-680 14 24 2700-4500 80%-90% 160-193 28 3752 134 >100.000

 LWD-24M 250 457-680 14 24 2700-4500 80%-90% 160-193 43 5547 129 >100.000

 LWD-24L 250 457-680 14 24 2700-4500 80%-90% 160-193 56 6776 121 >100.000

  Diameter Hoogte Gewicht    Diode Verbruik Armatuur Armatuur Branduren 
 Model (mm) (mm) (kg) Aantal LEDs     Kleurtemperatuur CRI effectiviteit (W) output effectiviteit (uur)**

 

        (Lm/w)  (Lm)* (Lm/w)

H4-LWD

H7-LWD

H3-LWD

H6-LWD

H2-LWD

H5-LWD

PARAMETERS 

PHOTOMETRISCHE DIAGRAMMEN

 LWD-36S 250 457-680 13.7 36 2700-4500 80%-90% 160-193 41 5535 135 >100.000

 LWD-36M 250 457-680 13.7 36 2700-4500 80%-90% 160-193 59 7670 130 >100.000

 LWD-36L 250 457-680 13.7 36 2700-4500 80%-90% 160-193 84 10248 122 >100.000
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LOWLANDER
ILLUMINATING 
COLUMNS

Voor 
variabele 
diameters
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EXCLUSIEF GEDISTRIBUEERD DOOR MODERNISTA
LOOIERSHOF 45. 3024 CZ ROTTERDAM. THE NETHERLANDS 

Telf + 31 10 233 17 04 . Web www.modernista.nu

SETGA NEDERLAND

www.setga.nl


