
sl lijnverlichting
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goede prijs-kwaliteit verhouding 
en korte levertijd
van Simcas Lighting

Simcas Lighting lijnverlichting is nieuw in ons assortiment. Deze 
armaturen worden in Europa ontworpen en geproduceerd, 
hebben een goede prijs-kwaliteit verhouding, zijn zeer makkelijk 
en snel te plaatsen en hebben een korte levertijd. 

In onze brochure vindt u de kleuren, lengtes en modellen die wij 
op voorraad hebben, maar er zijn veel meer opties mogelijk. 
Neemt u gerust contact op als uw model hier niet tussen zit.
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SL BASE De belangrijkste functie van de SLbase trunkingeenheid is het leveren van 
stroom en de mogelijkheid om de positionering van lijnelementen over 
de gehele lengte van de lijn te wijzigen zonder extra installatiekosten in 
verband met de herconfiguratie van het bestaande elektrische systeem.

SL Base

Nummer Lengte Bekabeling
SLbase3/7x2,5 3000mm 7x2,5mm2

SLbase4,5/7x2,5 4500mm 7x2,5mm2

OPHANGING & AFDEKKING
Nr. Code Omschrijving

1 SLafdek/1,5 Afdekplaat onderzijde van 1500mm

2 SLend/plate Afdekplaatje uiteinde

3 SLend/plate0 Afdekplaatje uiteinde met wartel

4 SLophangset Ophangklem met haak en stalen kabel

1 2 3 4

ZELF SAMENSTELLEN: SL BASE + OPHANGING & AFDEKKING + SL ARMATUUR



SUPER PRIJS-KWALITEIT VERHOUDING
Er zijn nog vele kleuren, lenzen, lengtes en modellen 
mogelijk. Bestel direct bij een van onze groothandels 
of informeer naar de mogelijkheden via  
info@simcas.nl of 070-3501661.
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SL Transparant
IP40 4000K CRI = Ra > 80

Artikelnummer Lumen/W L/B/H (mm) Optiek

SL150/75 9000/75W 1500/71/47 Transparant

SL150/90 10800/90W 1500/71/47 Transparant

SL ARMATUREN

SL TRANSPARANT

SL VORMEN

Lijnverlichting met hogere wattages en een transparante afscherming voor 
meer en gerichter licht. Geschikt voor de hogere plafonds.

Wilt u geen lijn maar een rechthoek, vierkant of andere vorm? Dit is ook 
mogelijk. Neem contact op voor de mogelijkheden.

De armaturen in deze lijn zijn erg flexibel. Na het plaatsen van de trunking 
eenheden zijn ze zeer eenvoudig te nstalleren, zowel in één lijn als met 
tussenruimten. Ook kunnen er vormen worden gemaakt.

Lens

ACCESSOIRES
Code Omschrijving

SLconnector/2,5 Connector

Dit armatuur heeft twee bijna ronde, parallel geplaatste lenzen direct onder 
de led modules. Standaard voorzien van een prismatische afscherming. 
Deze armaturen hebben we met beperkte wattages, zeer geschikt voor 
plaatsing op lagere plafonds.

SL Prismatisch
IP54 4000K CRI = Ra > 80

Artikelnummer Lumen/W L/B/H (mm) Optiek

SL150/40 5200/40W 1500/72/47 Prismatisch

SL150/50 6500/50W 1500/72/47 Prismatisch

SL150/60 7500/60W 1500/72/47 Prismatisch

SL PRISMATISCH

Er zijn nog vele kleuren, lenzen, lengtes en modellen mogelijk. Neemt u gerust contact op om de wensen door te spreken.


