WDO: waterdicht led armatuur
Optimale mix van kwaliteit en lage investeringskosten

Het waterdichte Norton armatuur WDO (IP66) is de optimale mix van kwaliteit en lage investeringskosten.
De diffuse acrylglas kap (binnenzijde lengteprisma) staat garant voor uitstekend en comfortabel licht.
Het huis is van polyester versterkt met glasvezelmat. De WDO is ook leverbaar met een slagvaste kap
van polycarbonaat (WDO-SV) en in een dynamische uitvoering (WDO-SV-RS) voor parkeergarages.

Highlights Norton WDO series
•
•
•
•
•
•

1-op-1 conventionele armaturen vervangen
Breed portfolio voor groot aantal toepassingen
Comfortabel en egaal licht
Snelle montage, minimaal onderhoud
Tot 100.000 u L80/B10, voldoen aan EIA
Uit voorraad

Brede series, veel opties
Alle series worden standaard geleverd met noryl clips,
een wartel en set plafondbeugels voor klikmontage.
Uiteraard zijn er veel opties mogelijk zoals RVS clips,
doorvoerbedrading, een 3-polige connector voor
snelmontage en noodverlichting.

Grote besparing
Dankzij het montagegemak vervangt u snel en
eenvoudig uw traditionele TL armatuur voor een
betrouwbaar waterdicht Norton WDO led armatuur.

Bovendien bespaart u tot wel 60% energie ten opzichte
van T5/T8 armaturen en met de dynamische WDO-SV-RS
zelfs tot 90%!

Waterdicht specialist
Norton is al decennia lang de vertrouwde specialist op
het gebied van waterdichte armaturen. Wij kunnen u
voor ieder project een invulling bieden. Informeer naar
de mogelijkheden via uw elektrotechnische / verlichtingsgroothandel of via info@norton.nl / T 0348 – 471 734.

www.norton.nl/wdo

WDO (acryl kap)
Extra specificaties
• Omgevingstemp. -20°C tot +35°C

artikelcode
3145601216
3145602016
3145702316
3145704016
3145803516
3145806016
3145807516

omschrijving
WDO 84 1 1200LM 650
WDO 84 1 2000LM 650
WDO 84 1 2400LM 1250
WDO 84 1 4200LM 1250
WDO 84 1 3700LM 1550
WDO 84 1 6300LM 1550
WDO 84 1 7900LM 1550

vervangt
1/14W
2/14W
1/28W
2/28W
1/49W
2/49W
2/58W

• Power factor 0,95
• CRI >80
• 50.000 u L70/B50
• MacAdam steps <3,0
Opties
• DALI dimbaar
• Doorvoerbedrading 1-fase/3-fase
• 3-polige connector (snelmontage, IP65)
• RVS clips onverliesbaar

WDO-SV (polycarbonaat kap)

artikelcode
3146601116
3146601916
3146702316
3146704016
3146803516
3146806016
3146807516

• Noodverlichting

omschrijving
WDO-SV 84 1 1100LM 650
WDO-SV 84 1 1900LM 650
WDO-SV 84 1 2300LM 1250
WDO-SV 84 1 4000LM 1250
WDO-SV 84 1 3500LM 1550
WDO-SV 84 1 6000LM 1550
WDO-SV 84 1 7500LM 1550

vervangt
1/14W
2/14W
1/28W
2/28W
1/49W
2/49W
2/58W

Toepassingsgebieden
• Agrarische sector
• Parkeergarages
• Industrie
• Bedrijfshallen
• Koel- en vriescellen tot -/- 20°C
• Wasstraten

WDO-SV-RS: dynamische verlichting voor parkeergarages
De WDO is ook leverbaar in een dynamische uitvoering: WDO-SV-RS (IP66). Ieder armatuur is uitgevoerd met radar
en een schemerschakelaar en reageert autonoom. Dankzij de efficiënte leds (100.000 uur L80/B10) en slimme
schakeling (low, medium, high level) bespaart dit dynamische armatuur tot 90% van de energiekosten ten opzichte
van conventionele armaturen.
Zie ook www.norton.nl/wdo-sv-rs en bekijk de video over de werking van dit armatuur.

artikelcode
31487026160052
31488030160052

medium level

omschrijving
WDO-SV-RS 84 1 2600LM 1250
WDO-SV-RS 84 1 3000LM 1550

high level

vervangt
1/36W
1/58W
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www.norton.nl/wdo

