LumitexT vervangt de TL in de lichtbak
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LumitexT, producent van LED verlichte letters en logo’s, introduceert met de
LumiBOX LED strip een directe vervanger van de TL in enkel- en dubbelzijdige
lichtbakken. Met slechts een enkele aluminium LumiBOX LED strip met 8 eersteklas
high power NICHIA LEDs wordt een dubbelzijdige lichtbak met een afmeting van 1 bij
1 meter in zijn geheel uitgelicht. De aluminium strip wordt namelijk niet tegen de
achterkant van de lichtbak geschroefd, maar op de kopse kant voor een homogene
uitstraling.

In de gemeente Amersfoort zijn recent 350 reclamebakken door de bedrijven
Reclanet B.V. en Europe Sign Centre B.V. vervangen met de LumiBOX LED strip.
Het energieverbruik per bak is van 130W teruggebracht naar 15W resulterend in een
energiebesparing van 85%.

Naast de enorme energiebesparing is het met de LumiBOX LED strip ook mogelijk
om aanzienlijk te besparen op de onderhoudskosten. Waar TL buizen jaarlijks
vervangen dienen te worden behoort dit met de LumiBOX LED strip tot het verleden.
De onderhoudskosten van de TL buizen worden niet zozeer bepaald door de
materiaalkosten, maar voornamelijk door de arbeidskosten van de vervanging.
LumitexT heeft de LumiBOX zodanig ontworpen dat bij een omgevingstemperatuur
van 60 graden de lichtintensiteit van de LEDs na 15 jaren ongeveer 30% afneemt bij
10 branduren per dag. Dit maakt de jaarlijkse vervanging overbodig met zeer lage
onderhoudskosten tot resultaat.

Deze 2 voordelen in combinatie met de scherpe prijs maakt een terugverdientijd van
circa 2 jaar mogelijk en na 2 jaar wordt er dus aanzienlijk bespaard op de
onderhouds- en energiekosten.
Andere belangrijke voordelen zijn de beter leesbare reclame, vermindering van de
lichthinder, minder vandalisme gevoelig, geen kwik en de snelle installatie.
De LumiBOX LED strip is voorzien van ingegoten LEDs, lenzen en electronica voor
een optimale weersbestendigheid. LumitexT levert de LumiBOX in een aantal
standaard formaten en voor projecten is maatwerk mogelijk. De LumiBOX LED strip
en de bijbehorende IP67 voedingen worden met respectievelijk 5 en 2 jaar
produktgarantie geleverd.
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