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HET LICHT VAN PRODUCTIVITEIT.

Om niet alleen in de machine optimale productiviteit mogelijk te maken, 
maar ook in de halomgeving, is er ons lichtlijnsysteem TAUREO en highbay 
armatuur ACANEO, die zich al vele jaren in de harde praktijk hebben bewezen. 
Met CONVEO zet Waldmann als marktleider voor industriële armaturen  
nu een volledig nieuwe consequente standaard voor productief werken, 
ook in productie-, magazijn- en verzendhallen. Het tot in het kleinste detail 
doordachte lichtlijnsysteem garandeert een eenvoudige, snelle planning en 
maakt het mogelijk om zelfs de meest complexe projecten kosteneffectief 
uit te voeren, met altijd de nadruk op kostenefficiëntie – in nieuwe gebouwen 
en bij renovatie.
Met alle typische Waldmann-voordelen!
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Precies het juiste licht in de 
juiste hoeveelheid op het juis-
te moment. 
Altijd de ideale lichtsterkte 
afhankelijk van de activiteit –  
zelfs in noodgevallen. En door 
de traploze dimfunctie (DALI) 
in combinatie met een intelli-
gent lichtmanagementysteem 
met integreerbare sensoriek 
een extra manier om energie 
te besparen.

Intelligentie Lichtkwaliteit Montage Planning

Perfect kijkcomfort met maxi-
male uniformiteit.
Speciaal ontwikkelde optieken 
en lichtstromen zorgen voor 
een optimale verlichting zonder 
heldere en donkere zones, zelfs 
in de meest uiteenlopende 
ruimtelijke omstandigheden. 
Voor foutloos werken met 
hoog kijkcomfort.

Intuïtieve installatie zonder 
gereedschap met ingebouwde 
veiligheid.
Halverlichting installeren was 
nog nooit zo snel en gemak- 
kelijk. CONVEO staat voor 
Plug and Light in een nieuwe  
dimensie. Alles wordt in  
elkaar gestoken, waarbij een 
automatisch gedwongen  
contact zorgt voor een veilige 
aarding.

Optimale planning met  
een focus op maximale  
flexibiliteit.
De variabele systeemunitaf-
stand – gerealiseerd door een 
open stroomprofiel – en de 
lichttechnische variatie bij de 
systeemdragers in combinatie 
met een breed portfolio van 
accessoires zorgen voor bijna 
oneindige planningsmogelijk-
heden.

CONVEO.
HET LICHT VAN 
PRODUCTIVITEIT 
VOOR
INDUSTRIËLE 
GEBOUWEN.
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Toepassing RentabiliteitDuurzaamheid

Duurzaamheid en CO2-reductie 
gecombineerd in een  
optimale lichtlijnoplossing.
Qua levensduur heeft de  
CONVEO echt niets te  
verbergen. Geselecteerde, 
duurzame materialen zorgen 
voor besparing op onderhoud 
en modernste LED-technologie 
voor een hoge CO2-reductie.

Optimale prijs-prestatie-
verhouding, nauwkeurig  
afgestemd op alle eisen.
Zeer efficiënte LED-technologie 
en een perfecte systeem- 
structuur garanderen een 
commercieel en technisch 
optimale oplossing,  
individueel aangepast aan  
elk project, inclusief korte  
terugverdientijden.

Industriële systeemverlichting, afkomstig van de marktleider van deze sector.  
Met de kenmerkende Zwabische vindingrijkheid combineert CONVEO alles wat u 
nodig hebt voor professioneel gebruik; als een planner, elektricien of exploitant. 
Zeer eenvoudige, intuïtieve montage. Veilige plaatsing. Ideaal lichtvermogen.  
Ultiem onderhoudsgemak. Met CONVEO schept u de randvoorwaarden voor  
optimale prestaties en productiviteit in elke hal.

Een lichtlijnsysteem – talloze 
toepassingsmogelijkheden.
Of het nu schoon en droog of 
stoffig en vochtig is, of het nu 
een productie-, magazijn- of 
logistieke hal is, of productie-
bedrijven of opslagplaatsen. 
Tot een lichtpunthoogte van  
15 m en tot beschermingsgraad 
IP54 precies de juiste lichtop-
lossing.
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PRODUCTIEVER 
WERKEN
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Licht werkt op verschillende manieren en kan productief werken op verschillende manieren beïnvloeden.

Eén aspect is het niet-visuele effect. Zo is natuurlijk licht, dat gedurende de dag verandert in zijn  
eigenschappen zoals lichtkleur en lichtsterkte, essentieel voor de mens. Het ondersteunt het zien, zorgt  
voor emotioneel welzijn en beïnvloedt onze activerings- en ontspanningsfasen. Het niet-visuele effect  
van licht regelt immers de interne klok van de mens. Vooral het aandeel van de hormonen cortisol  
en melatonine in het lichaam, dat erdoor wordt beïnvloed, bepaalt de slaap- en waakfasen, hartfrequentie,  
bloeddruk en gemoedstoestand.

Met zijn ervaring op het gebied van zorg & gezondheid en kantoor gaat Waldmann zich met CONVEO  
nu ook bezighouden met de gezondheid en het prestatievermogen in een moeilijke halomgeving. Hoge  
plafondhoogtes, vuile plafonds en muren, weinig reflectie – elke hal is anders, vooral in geval van renovatie. 
En de werktijdmodellen in hallen zijn vaak veel complexer dan in kantoorgebouwen. Het biodynamische  
licht (Visual Timing Light) kan zorgen voor een duurzame toename van het welzijn van werknemers en  
betere prestaties in hallen met weinig daglicht. Dit wordt momenteel onderzocht in een voorbeeldstudie  
naar het melanopische lichteffect van directe stralende verlichting in hallen, in samenwerking met experts  
uit wetenschap en onderzoek.

Zodat alle mensen in uw onderneming integraal profiteren van de Waldmann lichtcompetentie. 
En u het beste uit uw systeem kunt halen.

PRODUCTIEVER 
WERKEN

Wetenschap die productiviteit creëert. De studie bij firma DERUNGS. Intelligent lichtmanagementsysteem, 
permanente analyse van het lichteffect, in het bijzonder van de melatonine-onderdrukking.
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PRODUCTIEVER 
OPSLAAN
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Efficiëntie in opslag en verzending begint duidelijk met verlichting. De speciaal ontwikkelde optieken met  
extra-diepstralende lichtverdeling voldoet, zelfs bij moderne halhoogtes tot 15 m en meer, aan de hoogste  
eisen en zijn daarmee de perfecte oplossing voor magazijnen en logistieke hallen, waarvan de plafondhoogte 
bij nieuwbouw steeds meer toeneemt.  De optiek richt het licht met de grootst mogelijke efficiëntie op het 
spoor van de smalle gangpaden, zodat zelfs bij het ontbreken van daglicht aan de normatieve eisen zoals  
minimale lichtsterkte wordt voldaan.  Labels van opslagplekken en etiketten kunnen altijd betrouwbaar  
worden gedetecteerd dankzij CONVEO. Beste ontspiegeling vermindert de kans op ongevallen, vorkheftrucks 
kunnen veilig en verblindingsvrij werken, waardoor een veilig werkproces wordt gegarandeerd. 

Het gebruik van systeemdragers met een DALI-voorschakelapparaat biedt een groot aantal opties om het  
energieverbruik te reduceren en te optimaliseren. Zo maakt een intelligent lichtmanagementsysteem onder 
andere een virtuele ruimte-indeling (zonering) en de integratie van sensoriek mogelijk. Deze bewaakt  
individuele opslaggangen en zones en regelt de passende armaturen precies zoals vereist: afhankelijk van de 
aanwezigheid wordt de verlichting geschakeld of gedimd tot een basishelderheid – het energiebesparende 
potentieel wordt volledig benut. En ook de lange levensduur en doordat de systeemcomponenten vrij zijn van 
onderhoud draagt dit ook doorslaggevend bij aan de voorbeeldige efficiëntie van CONVEO in hoge ruimtes.
 

 Extra-diepstralende optiek

 DALI voor traploze dimbaarheid en de hoogste flexibiliteit met betrekking tot lichtmanagement

 Integratie van aanwezigheids- / en daglichtsensoriek

 Lange levensduur zonder onderhoud
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Apparaatunit met prisma-optiek (lineair) 
extra-diepstralend

hoge robuustheid
verhoogde beschermingsgraad voor barre omgevingen
voor groter omgevingstemperatuurbereik

Apparaatunit met lensoptiek
extra-diepstralend

precieze lichtstraling
beste ontspiegeling
hoge efficiëntie
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PRODUCTIEVER 
PRODUCEREN
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PRODUCTIEVER 
PRODUCEREN

Aan de verlichting van productiehallen worden, afhankelijk van de branche en de activiteit, zeer verschillende 
eisen gesteld. Dan is het goed om de Waldmann-ervaring naar de hal te brengen. Zo levert CONVEO overal in 
de productie precies wat u verwacht van een modern lichtlijnsysteem: hoge betrouwbaarheid, flexibiliteit,  
onderhoudsvrijheid en de hoogste duurzaamheid. 
De breedstralende lichtverdeling garandeert een gelijkmatige basisverlichting – licht-donker zones behoren  
tot het verleden. En ook verschillende lichtstroompakketten zorgen ervoor dat de normatieve minimale  
lichtsterke wordt gehandhaafd, afhankelijk van plafondhoogte en activiteit. Betrouwbare en onderhoudsvrije 
verlichting, zelfs in barre omgevingscondities, wordt gegarandeerd door duurzame materialen, inwendige  
optieken met gladde oppervlakken en de beschermingsgraad tot IP54.

En ook met wijzigingen in de fabrieksindeling wordt rekening gehouden. Afhankelijk van de situatie kunnen  
de draagprofielen worden verplaatst of aangevuld en gehergroepeerd en individueel worden aangestuurd  
door middel van een lichtmanagementsysteem. CONVEO levert overal in de productie precies wat u verwacht 
van een modern lichtlijnsysteem. Zodat alle werknemers te allen tijde de hoogste prestatie kunnen bieden.

 Breedstralende optiek

 Verschillende lichtstroompakketten, afhankelijk van plafondhoogte en activiteit

 Beschermingsgraad tot IP54

 Doorlopend stroomprofiel voor hoogste flexibiliteit bij installatie en lay-outaanpassingen
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Apparaatunit met prisma-optiek (lineair) 
breedstralend

hoge robuustheid
verhoogde beschermingsgraad voor barre omgevingen 
voor groter omgevingstemperatuurbereik

Apparaatunit met lensoptiek
breedstralend

precieze lichtstraling
beste ontspiegeling
hoge efficiëntie
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SHINE

Inspiratie opdoen en met lichtideeën opladen. 
In Showroom EMIL 28, genoemd naar onze  
co-founder Emil Waldmann, straalt het licht.
# blackforestlight
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LIGHT

Shine the Light van precisie 
voor een betere productie.

Shine the Light van inzicht 
voor meer begrip bij iedereen.

Shine the Light van creatie 
voor betere ideeën.

Shine the Light van kennis 
voor meer inzicht bij onderzoek.

Shine the Light van de dag 
zodat mensen gezond blijven.

Shine the Light van duurzaamheid 
zodat er niets wordt verspild.

Shine the Light van connectiviteit zodat 
alles in het gebouw samenwerkt.

Shine the Light van ervaring 
om fouten te vermijden.

Shine the Light van succes zodat 
bedrijven kunnen groeien.

Shine the #blackforestlight en 
overwin de donkerheid, overal.
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PRODUCTIEVER 
VERLICHTEN

Bevestiging
Dankzij doorlopende profilering 
en stabiele klem op ieder  
willekeurig punt te monteren en  
in lengterichting te verschuiven.

Draagprofiel
uit verzinkt plaatstaal,  
met geïntegreerd stroomprofiel  
en gekleurde markering.

Lichttechniek
Volledige printplaat met vlak geïntegreerde,  
interne optieken uit PMMA voor exacte  
lichtstraling.

Stekker
Voor elektrisch contact met het  
stroomprofiel. Met verschuifbaar  
contact voor faseselectie en  
mechanische beveiliging tegen  
verdraaien voor een veilige montage.

Bevestigingsklem
Mechanisch fixeren van de  
apparaatunit in het draagprofiel – 
zelfs in geval van brand.
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PRODUCTIEVER 
VERLICHTEN

Met CONVEO bent u optimaal voorbereid op elke installatiesituatie. Het  
intelligente stroomprofiel en de geniale verbindingstechniek garanderen  
een vlekkeloze werking en perfect licht voor elke willekeurige lichtlijnlengte.  
In elkaar steken zonder gereedschap voor veilige mechanische, elektrische 
verbinding en doorlopende stroomvoorziening. Zo snel, gemakkelijk en veilig 
is halverlichting tegenwoordig.

Voeding
Door voorgestanste uitbreekopening  
aan draagprofieleinden of zijdelings  
door eindkap.

7-polig stroomprofiel
5 x 2,5 mm2 + 2 x 1,5 mm2 
3 aparte stroomkringen 
2 stuurleidingen (voor DALI)

5-polig stroomprofiel
5 x 2,5 mm2

3 aparte stroomkringen 

11-polig stroomprofiel
5 x 2,5 mm2 + 6 x 1,5 mm2 
3 aparte stroomkringen 
2 stuurleidingen (voor DALI) 
2  onafhankelijke stroomkringen  

voor noodverlichtingApparaatunit
Compleet voorgemonteerd incl.  
geïntegreerde dichtingen aan het  
uiteinde van de apparaatunit  
voor verhoogde beschermingsgraad  
en dus volledig voorbereid voor  
installatie.
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PRODUCTIEVER 
PLANNEN
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Hoogste flexibiliteit van het systeem en het montagevriendelijke totaalconcept maken CONVEO de  
nieuwe favoriet van industriële lichtplanners. Snelle toegang tot planningsgegevens via de Waldmann- 
website zorgt voor een optimaal overzicht van alle mogelijke varianten. Grootst mogelijke flexibiliteit  
bij de planning wordt gegarandeerd door het geïntegreerde stroomprofiel. En met CONVEO is er voor  
elke aanpassing precies de juiste mogelijkheid. Diagonaal, opgehangen of direct gemonteerd, het maakt 
niet uit. 
Zo creëert CONVEO ideale randvoorwaarden voor succesvolle projecten. Met de eenvoud, veiligheid, 
flexibiliteit en efficiëntie die de professional nodig heeft:

 Draagprofielen in verschillende lengten en met variatie in de bedrading

 Apparaatunit tot 15 000 lm in verschillende lichtkleuren en optieken – afhankelijk van 
 lichttechnische eisen en omgevingscondities

 Beschermkappen en dichtingen om de vereiste beschermingsgraad te garanderen

 Bevestigingen voor verlaagde plafondmontage, voor plafondmontage en voor schuine montage

 Mogelijkheden voor het geleiden van externe kabels op het draagprofiel

 Sensoriek voor aanwezigheids- en daglichtregeling op adaptermodule voor eenvoudige integratie 
 in het draagprofiel
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PRODUCTIEVER 
INSTALLEREN
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Wat zo perfect is geconstrueerd als CONVEO kan ook perfect worden geïnstalleerd. Alle mechanische 
verbindingen worden zonder gereedschap gemaakt door de componenten eenvoudig in elkaar te steken. 
Zelfs de elektrische connectoren worden eenvoudig in een oogwenk in het stroomprofiel gestoken. Met 
gegarandeerde aarding door plug-in van onderdelen en componenten. En ook de apparaatunits kunnen 
op elk punt eenvoudig worden geïntegreerd en indien nodig worden verschoven! Zo vinden mechanische 
fixatie en elektrisch contact in één stap plaats – eenvoudiger en praktischer gaat het niet! Omdat in  
CONVEO alles al zit, wat u nodig heeft voor een snelle, veilige en foutloze montage:

  Consistente gekleurde markering (stroomprofiel en elektrische connector) voor  
maximale veiligheid en controle 

  Variabele afstand tussen apparaatunits door stroomprofiel voor flexibele positionering  
van de apparaatunit en sensoriek

  Mechanische beveiliging tegen verdraaien op de apparaatunit garandeert montage installatie  
en aarding door plug-in

 Eenvoudige faseselectie door het contact op de connector van de apparaatunit te verschuiven
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Aansluitwaarde   220 – 240 V, 50 / 60 Hz
Techniek   schakelbaar of traploos dimbaar (DALI)
Lumen    4 500 lm, 8 000 lm of 15 000 lm
Opgenomen vermogen  prisma-optiek: 28 W, 55 W of 100 W
    lensoptiek: 26 W, 49 W of 88 W
Kleurtemperatuur  neutraal wit 4 000 K of 5 000 K
Kleurweergave   Ra > 80
LED-levensduur   > 50 000 h (L80) bij Tamax

Lichtstraling   lensoptiek, prisma-optiek of diffuse afdekking
Optiek    W-optiek (breedstralend) of xN-optiek (extra diepstralend)
Materialen   draagprofiel uit plaatstaal, apparaatunit uit aluminium, optiek uit PMMA
Gewicht    ca. 3,9 kg, draagprofiel (1 500 mm) incl. apparaatunit
Montagemethode  verlaagde plafondmontage (kabel, ketting), plafondmontage, schuine montage
Beschermingsgraad  IP20 (IP40, IP50 en IP54 door optionele accessoires)
Toegest. omgevingstemperatuur tot + 55 ° C (prisma-optiek – 4 500 lm)
    tot + 45 ° C (prisma-optiek – 8 000 lm)
    tot + 35 ° C (prisma-optiek – 15 000 lm en lensoptiek)

DRAAPROFIELEN

Lengte Bijzonderheid Model Bestelnummer

4 500 mm 5-polig CVT 4500/5 338119040-00804991

3 000 mm 5-polig CVT 3000/5 338119030-00804990

1 500 mm 5-polig CVT 1500/5 338119020-00804989

4 500 mm 7-polig CVT 4500/7 338119080-00804995

3 000 mm 7-polig CVT 3000/7 338119070-00804994

1 500 mm 7-polig CVT 1500/7 338119060-00804993

4 500 mm 11-polig CVT 4500/11 338119120-00804999

3 000 mm 11-polig CVT 3000/11 338119110-00804998

1 500 mm 11-polig CVT 1500/11 338119100-00804997
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Lumen Lichtkleur Techniek Model Bestelnummer

4 500 lm 4 000 K schakelbaar CVG 4500/840/W-P/EA/5 226848079-00804943

DALI CVG 4500/840/W-P/DA/7 226848019-00804937

5 000 K schakelbaar CVG 4500/850/W-P/EA/5 226848089-00804944

DALI CVG 4500/850/W-P/DA/7 226848029-00804938

8 000 lm 4 000 K schakelbaar CVG 8000/840/W-P/EA/5 226848099-00804945

DALI CVG 8000/840/W-P/DA/7 226848039-00804939

5 000 K schakelbaar CVG 8000/850/W-P/EA/5 226848109-00804946

DALI CVG 8000/850/W-P/DA/7 226848049-00804940

15 000 lm 4 000 K schakelbaar CVG 15000/840/W-P/EA/5 226848119-00804947

DALI CVG 15000/840/W-P/DA/7 226848059-00804941

5 000 K schakelbaar CVG 15000/850/W-P/EA/5 226848129-00804948

DALI CVG 15000/850/W-P/DA/7 226848069-00804942

4 500 lm 4 000 K schakelbaar CVG 4500/840/xN-P/EA/5 226848199-00804957

DALI CVG 4500/840/xN-P/DA/7 226848139-00804951

5 000 K schakelbaar CVG 4500/850/xN-P/EA/5 226848209-00804958

DALI CVG 4500/850/xN-P/DA/7 226848149-00804952

8 000 lm 4 000 K schakelbaar CVG 8000/840/xN-P/EA/5 226848219-00804959

DALI CVG 8000/840/xN-P/DA/7 226848159-00804953

5 000 K schakelbaar CVG 8000/850/xN-P/EA/5 226848229-00804960

DALI CVG 8000/850/xN-P/DA/7 226848169-00804954

15 000 lm 4 000 K schakelbaar CVG 15000/840/xN-P/EA/5 226848239-00804961

DALI CVG 15000/840/xN-P/DA/7 226848179-00804955

5 000 K schakelbaar CVG 15000/850/xN-P/EA/5 226848249-00804962

DALI CVG 15000/850/xN-P/DA/7 226848189-00804956

APPARAATUNIT PRISMA-OPTIEK (LINEAIR)
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xN-optiek
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Andere varianten op aanvraag (bijv. andere lichtkleuren, varianten voor noodverlichting met omschakelrelais, enkele batterij, bewakingsmodule, etc.)



Lumen Lichtkleur Techniek Model Bestelnummer

4 500 lm 4 000 K schakelbaar CVG 4500/840/W-L/EA/5 226848319-00804970

DALI CVG 4500/840/W-L/DA/7 226848259-00804964

5 000 K schakelbaar CVG 4500/850/W-L/EA/5 226848329-00804971

DALI CVG 4500/850/W-L/DA/7 226848269-00804965

8 000 lm 4 000 K schakelbaar CVG 8000/840/W-L/EA/5 226848339-00804972

DALI CVG 8000/840/W-L/DA/7 226848279-00804966

5 000 K schakelbaar CVG 8000/850/W-L/EA/5 226848349-00804973

DALI CVG 8000/850/W-L/DA/7 226848289-00804967

15 000 lm 4 000 K schakelbaar CVG 15000/840/W-L/EA/5 226848359-00804974

DALI CVG 15000/840/W-L/DA/7 226848299-00804968

5 000 K schakelbaar CVG 15000/850/W-L/EA/5 226848369-00804975

DALI CVG 15000/850/W-L/DA/7 226848309-00804969

Lumen Lichtkleur Techniek Model Bestelnummer

6 000 lm 2 700 – 6 500 K DALI CVG 6000/827-865/D-C/DA/7 226848499-00805631

4 500 lm 4 000 K schakelbaar CVG 4500/840/xN-L/EA/5 226848439-00804982

DALI CVG 4500/840/xN-L/DA/7 226848379-00804976

5 000 K schakelbaar CVG 4500/850/xN-L/EA/5 226848449-00804983

DALI CVG 4500/850/xN-L/DA/7 226848389-00804977

8 000 lm 4 000 K schakelbaar CVG 8000/840/xN-L/EA/5 226848459-00804984

DALI CVG 8000/840/xN-L/DA/7 226848399-00804978

5 000 K schakelbaar CVG 8000/850/xN-L/EA/5 226848469-00804985

DALI CVG 8000/850/xN-L/DA/7 226848409-00804979

15 000 lm 4 000 K schakelbaar CVG 15000/840/xN-L/EA/5 226848479-00804986

DALI CVG 15000/840/xN-L/DA/7 226848419-00804980

5 000 K schakelbaar CVG 15000/850/xN-L/EA/5 226848489-00804987

DALI CVG 15000/850/xN-L/DA/7 226848429-00804981

APPARAATUNIT LENS-OPTIEK

APPARAATUNIT DYNAMISCHE LICHTKLEUR (DIFFUUS)

W-optiek

xN-optiek
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Andere varianten op aanvraag (bijv. andere lichtkleuren, varianten voor noodverlichting met omschakelrelais, enkele batterij, bewakingsmodule, etc.)



Afmetingen Bijzonderheid Model Bestelnummer

Eindkap

CVA EK 338121010-00805020

Afdichtingsklem in IP54-toepassing

CVA DK 338122010-00805021

verhoogde chemische bestendigheid CVA DK/R 338122020-00805022

Blindafdekking

1 500 mm CVA B/1500 338124010-00805030

3 000 mm CVA B/3000 338124020-00805031

4 500 mm CVA B/4500 338124030-00805032

Blindafdekking incl. dichtingen voor IP54-toepassingen

1 500 mm CVA B/1500/D 338124040-00805033

3 000 mm CVA B/3000/D 338124050-00805034

4 500 mm CVA B/4500/D 338124060-00805035

Dichting voor IP54-toepassingen

voor blindafdekking CVA D 338125010-00805036

voor blindafdekking,
verhoogde chemische bestendigheid CVA D/R 338125020-00805037

Borgklem

voor blindafdekking CVA B/SK 338125030-00805038

BESCHERMKAPPEN
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Bijzonderheid Model Bestelnummer

star voor draden (≤ 2,5mm²), incl. kabelinvoer

5-polig CVA E-S/5 338123010-00805023

7-polig CVA E-S/7 338123030-00805025

11-polig CVA E-S/11 338123050-00805027

flexibel voor aders (≤ 2,5mm²), incl. kabelinvoer

5-polig CVA E-F/5 338123020-00805024

7-polig CVA E-F/7 338123040-00805026

11-polig CVA E-F/11 338123060-00805028

Kabelinvoer

verhoogde chemische bestendigheid 338211010-00805995

Kabelgeleiding op draagprofiel

kabelkanaal, 4 500 mm,
incl. bevestigingsklemmen CVA KK/4500 338127010-00805039

kabelhouder (10 st.) CVA KH 338128010-00805040

Bijzonderheid Model Bestelnummer

mechanisch + elektrisch voor draagprofiel

5-polig, 200 mm CVA V/200/5 338120020-00805001

7-polig, 200 mm CVA V/200/7 338120030-00805002

11-polig, 200 mm CVA V/200/11 338120040-00805003

5-polig, 600 mm CVA V/600/5 338120050-00805004

7-polig, 600 mm CVA V/600/7 338120060-00805005

11-polig, 600 mm CVA V/600/11 338120070-00805006

mechanisch draagprofiel

inwendig CVA V 338120010-00805000

uitwendig (extra), IP20 CVA V/A 338120080-00805007

Montagehulp

voor elektr. verbindingsstuk en voeding CVA MH 338129010-00805041

VOEDING (ELEKTRISCH)

VERBINDINGSSTUK
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Bijzonderheid Model Bestelnummer

Verlaging 

met haak, incl. snelle verstelling CVA AKH-S 338137020-00805056

met haak, incl. instelmoer CVA AKH-E 338137010-00805055

met staaldraad, 1 500 mm, 
incl. oog voor haak (plafond) CVA AS-O/1500 338132010-00805046

met staaldraad, 3 000 mm,
incl. plafondbevestiging CVA AS-O/3000 338132020-00805047

met staaldraad, 1 500 mm,
incl. plafondbevestiging CVA AS-D/1500 338132030-00805048

met staaldraad, 3 000 mm, 
incl. plafondbevestiging CVA AS-D/3000 338132040-00805049

Plafondbevestiging  

afstand plafond H = 22 mm CVA AD 338133010-00805050

afstand plafond H = 10 mm CVA AD/10mm 338133020-00805051

Schuine bevestiging

voor kettingophanging (max. 45 °) CVA AK-V 338137040-00805058

voor directe montage wand / plafond
(30 °, 45 °, 60 °) CVA AD-V 338138010-00805059

met haken, incl. gleuf dwars CVA AKH-V 338137030-00805057

Kettingen en kettingaccessoires

knooppuntketting, 1 000 mm KK 338134010-00805052

S-haak SH 338136010-00805054

karabijnhaak KH 338135010-00805053

BEVESTIGINGEN



Bijzonderheid Model Bestelnummer

Universele adaptermodule

voor integratie van extra componenten 
zoals sensoriek, 11-polig CVA UA 338196010-00805630

Daglichtsensor op universele adaptermodule (dimmen)

montagehoogte: 2 m – 5 m,  
DALI-Broadcast CVA PD4-M-DALI/DL/500/11 338198010-00805625

montagehoogte: 5 m – 16 m,  
DALI-Broadcast CVA PD4-M-DALI-GH/DL/500/11 338198020-00805626

Aanwezigheid-  daglichtsensor op universele adaptermodule (schakelen)

montagehoogte: 2 m – 5 m (rond),  
master CVA PD4-M-1C(L2)/500/11 338194010-00805617

montagehoogte: 2 m – 5 m (rond),  
slave CVA PD4-S(R5-)/500/7 338194020-00805618

montagehoogte: 5 m – 16 m (ovaal),  
master CVA PD4-M-1C-GH(L2)/500/11 338194030-00805619 

montagehoogte: 5 m – 16 m (ovaal),  
slave CVA PD4-S-GH(R5-)/500/7 338194040-00805620

Aanwezigheid- / daglichtsensor op universele adaptermodule (schakelen + dimmen)

montagehoogte: 2 m – 5 m (rond),
master (DALI-Broadcast) CVA PD4-M-DALI/500/11 338194050-00805621

montagehoogte: 2 m – 5 m (rond),  
slave CVA PD4-S(R7)/500/11 338194060-00805622

montagehoogte: 5 m – 16 m (ovaal),
master (DALI-Broadcast) CVA PD4-M-DALI-GH/500/11 338194070-00805623

montagehoogte: 5 m – 16 m (ovaal),  
slave CVA PD4-S-GH/500/11 338194080-00805624

Aanwezigheid-/ daglichtsensor op universele adaptermodule (voor externe besturing)

montagehoogte: 2 m – 5 m (rond),  
DALI CVA PD4-BMS/500/7 338199010-00805627

montagehoogte: 5 m – 16 m (ovaal),  
DALI CVA PD4-BMS-GH/500/7 338199020-00805628

Infrarood adapter

voor de configuratie van CVA PD4-
sensoren via smartphone 338195010-00805629

SENSORIEK

Afhankelijk van de eisen, is het noodzakelijk om het noodzakelijke model van het draagprofiel (aantal polen) te selecteren.



HET LICHT VAN DE INDUSTRIE.

Waar u ook bent, wat u ook produceert.  
Waldmann helpt u sinds 1928 kostenbesparingen te bereiken,  
gekochte onderdelen te standaardiseren en kwaliteitsproblemen  
te elimineren. U wilt componenten elektro- en systeemtechnisch  
en ook mechanisch zo eenvoudig mogelijk integreren?  
U insisteert op uiterste robuustheid en kwaliteit van componenten?  
Uw medewerkers willen optimale zichtverhoudingen om werkelijk  
foutloos, veilig en ergonomisch te kunnen werken?  
Waldmann is de one stop solution. Voor een planeet waarop het  
licht uit het Zwarte Woud nooit uitgaat.



#blackforestlight

ENGINEERS
OF LIGHT:
HOLGER

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen-Schwenningen, Germany
www.waldmann.com

(1 of 1000)
Op deze plek willen we degenen in het 
zonnetje zetten die er bij Waldmann  
alles voor doen om de best mogelijke 
lichtoplossingen te bereiken.  
Bedankt Holger!
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