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LumitexT introduceert de LumiString LED modules voor kleine
doosletters
Nu ook voor de kleinere doosletters biedt LumitexT LumiString LED modules op basis van 5050 SMD
LEDs met Epistar chip. De gebruikte LEDs zijn getest en de gemiddelde lichtintensiteitsafname is 6%
na 6000 branduren.
De lichtintensiteit van de witte 2 LED module en de 3 LED module is respectivelijk 30 lumen en 45
lumen.
Deze kwaliteit en hoge lichtopbrengst wordt gecombineerd met lage prijzen.
Tevens zijn deze LED modules ook goed toepasbaar voor de uitlichting van enkelzijdige lichtbakken
Over LumitexT
LumitexT is een toeleverancier voor de sign-industrie met LED oplossingen voor gevel-, abri-,
lichtmast-, zuilreclame, logo’s, en overige signs. Daarbij streeft LumitexT naar de beste prijsprestatieverhouding.
LumitexT productgroepen
• LumitexT: LED verlichte letters en logo’s
• LumiString: LED modules voor doosletters
• LumiBOX: LED strips voor lichtbakken en zuilen
• LumiStrip: LED strips voor zeer dunne lichtbakken
Voordelen van LumitexT producten
• BESTE prijs/prestatie-verhouding van de lichtreclamebranche
• Zeer laag verbruik in combinatie met zeer lange levensduur
• Lage milieubelasting, geen verontreinigende materialen zoals lood en kwik
• LEDs voldoen aan de laatste strenge internationale normen*:
o Geen milieubelastende materialen: RoHS
o Stabiele lichtopbrengst: LM80
• Eenvoudige assemblage
• Indoor en outdoor toepasbaar
• Zeer vandalisme bestendig
• Zeer onderhoudsvriendelijk.
LumitexT heeft uitgebreide know-how en ervaring met LEDs voor lichtreclametoepassingen. Door
onafhankelijkheid van enige LED of module leverancier, kan LumitexT de beste prijs/prestatieverhouding bieden van de gehele markt.
LumitexT bestaat sinds 2001 en is gevestigd in Nederland.

Meer informatie
LumitexT B.V., Alphen aan den Rijn, Tel. +31(0)172-233061
info@lumitext.com / www.lumitext.com
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Afbeeldingen: voorbeelden LED modules
• zie ook bijlage (foto’s)

3-5050-SW57 LumiString LED module met 3 witte 5050 SMD LEDs met Epistar chips.

2-5050-SW57 LumiString LED module met 2 wotte 5050 SMD LEDs met Epistar chips.
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