
Halstralers

• voor hoge ruimten

• robuust ontwerp

• flexibele montagemogelijkheden

• hoge lichtopbrengst

• laag energieverbruik
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Het robuuste ontwerp, flexibele montagemogelijkheden, laag energieverbruik en hoge 
lichtopbrengst maken led halstralers van Norton dé oplossing om toe te passen in met 
name hoge ruimten. De ideale vervanger voor conventionele verlichting.

www.norton.nl/halstralers 

Voor hoge ruimten

"Wij hebben in onze nieuwe scheepswerf gekozen voor de robuuste
  HBL-I door zeer goede ervaringen op onze huidige locatie."

https://www.norton.nl/halstralers
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High-bay led armatuur

De HBL-I is een hoog rendement high-bay led armatuur met uitstekende lichttechnische 
eigenschappen, uitermate geschikt voor toepassing in de industrie. Bijvoorbeeld in 
fabrieken, magazijnen, werkplaatsen en logistieke centra.

Het armatuur beschikt over een Z-bevestigingsprofiel waardoor de HBL-I in de gewenste 
stand is te installeren. Het armatuur is te bevestigen aan plafond of kabelgoot. Dit kan 
door directe montage (schroeven) of middels kettingophanging.

Huis 
Zwart, corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium. 
Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K.
Voorzien van 1,0 m snoer met deelbare connector.

Afscherming 
Door middel van 5mm gehard glas.
 

Accessoire
 

Ophangoog HBL-I (set van 2)
Artikelcode: 9121525

Seriecode 2300

Lichtdiagram
HBL-I 17250 LM

Extra specificaties
Omgevingstemp. -40˚C tot +55˚C
Power factor >0,9
CRI >70
L80/B10 100.000
  bij max. 25˚C
MacAdam steps <3,0

Toepassingsgebieden
• Horeca
• Entertainment
• Industrie
• Retail
• Kassen
• Koeienstallen
• Pluimveestallen
• Paardenstallen

Meer informatie 
www.norton.nl/hbl-i

  EQ HME/ EQ HIE/ EQ HSE/
Norton Model HPL/HQL HPI/HCI SON/NAV L B H

2300511016  HBL-I 84 11000LM 100W 250W 150W 150W 337 370 90 
2300517216  HBL-I 84 17250LM 150W 400W 250W - 337 490 90
2300523116  HBL-I 84 23100LM 220W - 400W 250W 337 490 90

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website

HBL-I
Vervangt o.a. 250W en 400W HPL/HPI-armaturen 

https://www.norton.nl/directlink?id=9121525
https://www.norton.nl/hbl-i
https://www.norton.nl/directlink?id=2300511016
https://www.norton.nl/directlink?id=2300517216
https://www.norton.nl/directlink?id=2300523116

