
BETER ZIEN. LED-VERLICHTING  
IN DE INDUSTRIEHAL.



Als u het verlichtingssysteem in uw  
productiehallen, logistieke centra of  
magazijnen wilt vervangen, is het LED- 
lichtlijnsysteem TAUREO van Waldmann 
precies de juiste keuze.
Dankzij de efficiënte LED-technologie zorgt 
deze verlichtingsoplossing voor aanzienlijke 
energie- en dus kostenbesparingen, 
waardoor u de investering in het nieuwe 
systeem reeds na korte tijd hebt terug 
verdiend. De eenvoudige installatie maakt 
het bovendien mogelijk om reeds bij de 
montage tijd te besparen. Vanwege de 

TAUREO
EEN OVERSTAP DIE DE MOEITE WAARD IS.

modulaire uitrusting kan TAUREO bijzonder 
flexibel worden toegepast. Verschillende 
optieken, lichtkleuren en lumenpakketten 
vormen de basis van de op maat gemaakte 
verlichting voor de meest uiteenlopende 
toepassingen in de industrie en nijverheid. 
Ook past TAUREO zich heel eenvoudig 
aan als de eisen aan de lichtverhoudingen 
na verloop van tijd veranderen. Dat maakt 
het lichtlijnsysteem TAUREO een bijzonder 
duurzame oplossing.



De besparings- en verbeteringsmogelijkheden in dit voorbeeldproject bij de overstap 
van T26- / 58 W-fluorescentielampen naar de TAUREO-oplossing.
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TAUREO
FLEXIBEL VERLICHTEN  
MET SYSTEEM.

TAUREO in het kort:

•  Energiebesparing van maximaal 50 % 
(75 % incl. lichtmanagement)

• Onderhoudsvrije LED-technologie

•  Lichtstroom van 4 000 lm, zelfs bij een 
omgevingstemperatuur van 40 °C

• Intelligente beveiliging tegen oververhitting bij > 40 °C

• Maximale flexibiliteit

• Nauwkeurige lichtsturing

• Verschillende afstralingskarakteristieken

•  Optioneel traploos instelbare dimfunctie en 
daglicht- en aanwezigheidssensoren

• Tijd- en kostenbesparende ingebruikname

• 1 + 4 jaar systeemgarantie

• 20 jaar reserveonderdelen gegarandeerd

Het vervangen van een oud verlichtingssysteem door een modern 
systeem biedt ecologische, economische en ergonomische 
voordelen. Het lichtlijnsysteem TAUREO is in een handomdraai 
gemonteerd en vanaf dat moment tegen elke uitdaging 
opgewassen.

Duurzaam flexibel
TAUREO voldoet met de verschillende optieken niet alleen aan 
de diverse wensen die aan een nieuw systeem worden gesteld, 
maar is ook voorbereid op veranderingen, zoals een nieuwe 
fabrieksindeling. Het aanpassen van de verlichting aan nieuwe 
eisen is op elk gewenst moment mogelijk, zonder dat daar 
geschoold personeel voor nodig is. Om de 600 mm bevindt zich 
een bevestigingspunt waarop de modules eenvoudig kunnen 
worden vastgeklikt. Hierdoor is TAUREO bijzonder flexibel:  
eenmaal installeren, onbeperkt aanpassen.

Bijzonder zuinig
Voor het vernieuwen van een verlichtingssysteem om bedrijfs-
economische redenen pleiten vooral de energiekosten – die 
nemen met TAUREO aanzienlijk af. Daarvoor maakt het systeem 
gebruik van de nieuwste LED-technologie met een hoog 
lichtrendement van 118 lm / W (zelfs bij hoge omgevingstem- 
peraturen). 
Als er ook daglicht- en aanwezigheidssensoren worden gebruikt, 
kan in vergelijking met reguliere verlichting zonder lichtmanagement 
tot wel 75 procent van de energie en de daarmee gepaard gaande 
kosten worden bespaard. Dat leidt tot een korte amortisatietijd 
en reduceert ook nog de CO2-uitstoot.

Montage- en onderhoudsvriendelijk
Stuurunits en lichtmodules kunnen zonder gereedschap en  
op elk moment worden geïntegreerd of verwijderd. Dit  
plug-and-play-principe reduceert de montagetijd met maximaal  
50 procent.
De duurzame LED’s en de gesloten gepatenteerde optieken 
zorgen voor minimaal onderhoud, zelfs in ruimten met veel vuil 
en stof. Om ervoor te zorgen dat de lange levensduur van de 
LED’s en stuurunits ook behouden blijft bij hoge omgevings-
temperaturen van meer dan 50 °C, is TAUREO voorzien van 
een uniek thermomanagement met een beveiliging tegen 
oververhitting.

Altijd hoogwaardig
Het lichtlijnsysteem TAUREO overtuigt met een hoge lichtkwaliteit 
die een contrastarme en homogene verlichting van productiehallen, 
logistieke centra en magazijnen mogelijk maakt. Dankzij de 
verlichting die aan de behoeften tegemoetkomt, voldoet TAUREO 
aan de strenge eisen die aan de visuele ergonomie worden 
gesteld en bevordert het systeem het welbevinden en de 
gezondheid op industriële werkplekken. Bovendien worden in 
het lichtlijnsysteem TAUREO uitsluitend hoogwaardige compo-
nenten en materialen gebruikt die een lange levensduur van het 
armatuur van tot wel 60 000 uur en meer ondersteunen. 



EENVOUDIGE OVERSTAP
VAN DE FLUORESCENTIELAMP 
NAAR TAUREO.

In deze voorbeeldproductiehal met een oppervlak van 1 260 
vierkante meter worden gereedschapscomponenten geprodu-
ceerd, gemeten en gemonteerd. De hoogte van de ruimte 
bedraagt acht meter en via de vensterwand aan één zijde valt 
daglicht naar binnen. Voordat de hal werd vernieuwd, werd 
deze verlicht door T26-fluorescentielampen. TAUREO laat de 
mogelijkheden van een innovatieve verlichtingsoplossing 
duidelijk zien.

TAUREO:
Product 1 x 28 watt, elektronisch voorschakelapparaat
Systeemvermogen:  28 watt
Aantal armaturen:  180 stuks
Aantal lichtpunten:  180 stuks

Systeemvermogen ruimte: 4,00 W / m2

kWh per jaar:  30 240 kWh
Stroomkosten per jaar:  4 536 euro
CO2 in kg per jaar:  18 144 kg

Berekeningsvoorbeeld
Stroomkosten:  15 cent / kWh  

(stabiele stroomprijs zonder verhoging)
Werktijden: 3 ploegen van 8 uur
Werkdagen per jaar: 250
Oppervlak: 1 260 m2

Hoogte ruimte: 8,00 m
Lichtpunthoogte: 7,00 m
Onderhoudsfactor: 0,80

TAUREO verlicht elke zone van de bedrijfshal nauwkeurig met de geschikte 
verlichting conform DIN EN-12 464-1. En als de werkplekken worden aan- 
gepast, verandert TAUREO gewoon mee – zonder dat het systeem moet 
worden aangepast.

Oud systeem:
Product 2 x 58 watt, voorschakelapparaat met gering verlies
Systeemvermogen:  122 watt
Aantal armaturen:  135 stuks
Aantal lichtpunten:  270 stuks

Systeemvermogen ruimte: 13,07 W / m2

kWh per jaar:  98 820 kWh
Stroomkosten per jaar:  14 823 euro
CO2 in kg per jaar:  59 292 kg

Besparingen en optimalisaties in een voorbeeldproject bij de overstap van 
een verlichtingsoplossing met T8- / 58W-fluorescentielampen naar TAUREO 
zonder lichtmanagement. De verlichtingsoplossing biedt niet alleen  
besparingsmogelijkheden, ook de volgende factoren kunnen met TAUREO 
duidelijk worden geoptimaliseerd in vergelijking met bestaande systemen:

Flexibiliteit: plug-and-light, zo eenvoudig is het aanpassen van de verlichting 
aan verschillende eisen, visuele taken of de aanwezigheid van personen 
dankzij de modulaire opbouw van het lichtlijnsysteem TAUREO.
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Productiviteit: goed licht dat optimaal op de wensen is afgestemd 
bevordert de productiviteit van bedrijven, omdat het de werkprestatie van 
de medewerkers in belangrijke mate beïnvloedt.

Betrouwbaarheid: door duurzame LED’s, gesloten optieken en een 
unieke beveiliging tegen oververhitting is TAUREO zelfs bij lange gebruiks- 
tijden, hoge omgevingstemperaturen en vuile omgevingen bijzonder 
betrouwbaar. 

Grove en gemiddelde 
machinewerkzaam- 
heden
Em 300 lux

Zeer fijne montage-
werkzaamheden
Em 750 lux



TWIN-C
DE JUISTE VERLICHTING OP DE 
JUISTE PLEK.

De lichtfilosofie TWIN-C van Waldmann staat voor intelligente 
verlichtingsconcepten (Concepts) en daarop afgestemde 
armatuurcomponenten (Components). Bij een op deze basis 
ontwikkelde werkplekverlichting wordt rekening gehouden met 
de visuele taken en de omgeving. Om ervoor te zorgen dat ook 
u van een optimale verlichtingsoplossing kunt profiteren, 
ondersteunen wij u vanaf het begin met persoonlijk advies ter 
plaatse.

Analyse en concept
Een adviseur van Waldmann op het gebied van verlichting 
neemt bij aanvang uw individuele planningsgegevens en eisen 
met u door. Zo hebt u in de productiegedeelten bijvoorbeeld 
breedstralende verlichting nodig, terwijl er in opslagruimten 
juist diepstralende of dubbel asymmetrische verlichting nodig 
is. Bij de inventarisatie wordt ook rekening gehouden met 
binnenvallend daglicht. Verder wordt er gekeken of het gebruik 
van aanwezigheidssensoren zinvol is, zodat ongebruikte ruimten 
niet onnodig worden verlicht. 
Na een analyse met het oog op productiviteit, veiligheid, 
gezondheid en energiebesparing ontwikkelen onze planners  
aan de hand van deze gegevens een op uw wensen afgestemde 
verlichtingsoplossing.

Componenten en oplossing
Daar waar het zinvol is, verlicht TAUREO productiehallen, logistieke 
centra en magazijnen volledig met een gelijkmatige verlichtings- 
sterkte. Per zone zijn er verschillende verlichtingssituaties 
mogelijk. In productiehallen verschillen de eisen die aan de 
verlichting worden gesteld echter aanzienlijk. In ruimten voor  
de belading is een verlichtingssterkte van 150 lux bijvoorbeeld 
al voldoende, terwijl op montagewerkplekken afhankelijk van  
de filigraniteit tot wel 1 000 lux nodig is. Met een uniforme 
verlichtingssterkte van 1 000 lux worden in dat geval onnodig 
hulpbronnen verspilt.

Een combinatie van armaturen ver van de werkplek en nabij de 
werkplek zorgt in dat geval voor de passende verlichting. 
Waldmann biedt daarvoor alle componenten uit één hand. 
Terwijl TAUREO voor de basisverlichting zorgt, bieden werk- 
plekarmaturen zoals TANEO, TAMETO en TEVISIO voor het 
licht dat direct op de werkplek nodig is – afgestemd op de 
visuele taken en de persoonlijke voorkeuren.

Het resultaat: als ruimte- en werkplekrelevante verlichtingsop-
lossingen worden gecombineerd, is dat niet alleen bijzonder 
ergonomisch, het reduceert het energieverbruik ook nog eens 
extra met ten minste 25 procent. 



Waldmann BV · Telefoon +31 344 631019  

info-nl@waldmann.com · www.waldmann.com

PLUG-AND-LIGHT
FLEXIBEL BLIJVEN MET TAUREO.

Op de behoeften afgestemde verlichting verhoogt de productiviteit en de veiligheid op de werkplek, bevordert 
de gezondheid en verlaagt het energieverbruik. Om ervoor te zorgen dat niet alleen na een nieuwe installatie 
aan deze criteria wordt voldaan, heeft TAUREO een modulaire opbouw. Daardoor kan het systeem flexibel worden 
gebruikt. Zo kan de verlichting in een handomdraai altijd weer aan de nieuwe eisen worden aangepast.

Alle foto’s zijn in samenwerking met Walter AG in Tübingen gemaakt.

Ga voor meer informatie naar 
www.waldmann.com/industriehal

of neem direct contact met ons op: 
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