
LED Interieurverlichting 

3x per dag
geleverd

Bestel telefonisch, via WhatsApp of in de webshop



Interieurverlichting wit, rond ø 76mm

Interieurverlichting wit, rond ø130mm

- Voltage 10 - 30 volt 
- IP67  
- Polycarbonaat lens 
- 20cm kabel 

Standaard: TD1522
ARTIKELNUMMER:

- Afm. ø 76 x 13 mm 
- EMC ontstoord ECE-R10

- 4500K
- 2 jaar garantie

- Aluminium behuizing 
- 5W

- 400 lumen

Deze interieurverlichting is alleen beschikbaar zonder schakelaar en kan dus op de 
bestaande interieurverlichting worden aangesloten of met een aparte schakelaar.

Interieurverlichting wit, lengte 136mm

- Voltage 10 - 30 volt 
- IP67  
- Polycarbonaat lens 
- 20cm kabel 

Standaard: TD1501
ARTIKELNUMMERS:

Bewegingssensor: TD1503Touchschakelaar: TD1502

- Afm. ø 130 x 18,5mm 
- EMC ontstoord ECE-R10

- 4500K
- 2 jaar garantie

- Aluminium behuizing 
- 25,5W

- 1500 lumen

Deze interieurverlichting is beschikbaar zonder schakelaar, met touch-schakelaar of met 
bewegingssensor. Met een touch-schakelaar wordt de lamp handmatig ingeschakeld. 
Door na inschakelen de touchschakelaar te bedienen wordt de dim-functie ingeschakeld, 
100% / 66% / 33% / uit. De bewegingssensor schakelt de lamp na detectie in voor 30 
sec. na laatste detectiemeting daarna zal de lamp weer automatisch uitschakelen. 

- Voltage 10 - 30 volt 
- IP67  
- Polycarbonaat lens 
- 20cm kabel 

Standaard: TD1504
ARTIKELNUMMERS:

Bewegingssensor: TD1506Touchschakelaar: TD1505

- Afm. 136 x 66 x 16mm 
- EMC ontstoord ECE-R10

- 4500K
- 2 jaar garantie

- Aluminium behuizing 
- 13,5W

- 900 lumen

Deze interieurverlichting is beschikbaar zonder schakelaar, met touch-schakelaar of met 
bewegingssensor. Met een touch-schakelaar wordt de lamp handmatig ingeschakeld. 
Door na inschakelen de touchschakelaar te bedienen wordt de dim-functie ingeschakeld, 
100% / 66% / 33% / uit. De bewegingssensor schakelt de lamp na detectie in voor 30 
sec. na laatste detectiemeting daarna zal de lamp weer automatisch uitschakelen. 

Interieurverlichting wit, lengte 186mm

- Voltage 10 - 30 volt 
- IP67  
- Polycarbonaat lens 
- 20cm kabel 

Standaard: TD1507
ARTIKELNUMMERS:

Bewegingssensor: TD1509Touchschakelaar: TD1508

- Afm. 186 x 66 x 16mm
- EMC ontstoord ECE-R10

- 4500K
- 2 jaar garantie

- Aluminium behuizing 
- 21W

- 1300 lumen

Deze interieurverlichting is beschikbaar zonder schakelaar, met touch-schakelaar of met 
bewegingssensor. Met een touch-schakelaar wordt de lamp handmatig ingeschakeld. 
Door na inschakelen de touchschakelaar te bedienen wordt de dim-functie ingeschakeld, 
100% / 66% / 33% / uit. De bewegingssensor schakelt de lamp na detectie in voor 30 
sec. na laatste detectiemeting daarna zal de lamp weer automatisch uitschakelen. 

Productspecificaties onder voorbehoud van fabricagewijzigingen

Interieurverlichting wit, rond ø 76mm

Interieurverlichting wit, rond ø130mm

- Voltage 10 - 30 volt 
- IP67  
- Polycarbonaat lens 
- 20cm kabel 

Standaard: TD1522
ARTIKELNUMMER:

- Afm. ø 76 x 13 mm 
- EMC ontstoord ECE-R10

- 4500K
- 2 jaar garantie

- Aluminium behuizing 
- 5W

- 400 lumen

Deze interieurverlichting is alleen beschikbaar zonder schakelaa en kan dus op de 
bestaande interieurverlichting worden aangesloten of met een aparte schakelaar.

Interieurverlichting wit, lengte 136mm

- Voltage 10 - 30 volt 
- IP67  
- Polycarbonaat lens 
- 20cm kabel 

Standaard: TD1501
ARTIKELNUMMERS:

Bewegingssensor: TD1503Touchschakelaar: TD1502

- Afm. ø 130 x 18,5mm 
- EMC ontstoord ECE-R10

- 4500K
- 2 jaar garantie

- Aluminium behuizing 
- 25,5W

- 1500 lumen

Deze interieurverlichting is beschikbaar zonder schakelaar, met touch-schakelaar of met 
bewegingssensor. Met een touch-schakelaar wordt de lamp handmatig ingeschakeld. 
Door na inschakelen de touchschakelaar te bedienen wordt de dim-functie ingeschakeld, 
100% / 66% / 33% / uit. De bewegingssensor schakelt de lamp na detectie in voor 30 
sec. na laatste detectiemeting daarna zal de lamp weer automatisch uitschakelen. 

- Voltage 10 - 30 volt 
- IP67  
- Polycarbonaat lens 
- 20cm kabel 

Standaard: TD1504
ARTIKELNUMMERS:

Bewegingssensor: TD1506Touchschakelaar: TD1505

- Afm. 136 x 66 x 16mm 
- EMC ontstoord ECE-R10

- 4500K
- 2 jaar garantie

- Aluminium behuizing 
- 13,5W

- 900 lumen

Deze interieurverlichting is beschikbaar zonder schakelaar, met touch-schakelaar of met 
bewegingssensor. Met een touch-schakelaar wordt de lamp handmatig ingeschakeld. 
Door na inschakelen de touchschakelaar te bedienen wordt de dim-functie ingeschakeld, 
100% / 66% / 33% / uit. De bewegingssensor schakelt de lamp na detectie in voor 30 
sec. na laatste detectiemeting daarna zal de lamp weer automatisch uitschakelen. 

Interieurverlichting wit, lengte 186mm

- Voltage 10 - 30 volt 
- IP67  
- Polycarbonaat lens 
- 20cm kabel 

Standaard: TD1507
ARTIKELNUMMERS:

Bewegingssensor: TD1509Touchschakelaar: TD1508

- Afm. 186 x 66 x 16mm
- EMC ontstoord ECE-R10

- 4500K
- 2 jaar garantie

- Aluminium behuizing 
- 21W

- 1300 lumen

Deze interieurverlichting is beschikbaar zonder schakelaar, met touch-schakelaar of met 
bewegingssensor. Met een touch-schakelaar wordt de lamp handmatig ingeschakeld. 
Door na inschakelen de touchschakelaar te bedienen wordt de dim-functie ingeschakeld, 
100% / 66% / 33% / uit. De bewegingssensor schakelt de lamp na detectie in voor 30 
sec. na laatste detectiemeting daarna zal de lamp weer automatisch uitschakelen. 

Productspecificaties onder voorbehoud van fabricagewijzigingen



Interieurverlichting aluminium, lengte 76mm

- Voltage 10 - 30 volt 
- IP67  
- Polycarbonaat lens 
- 20cm kabel 

- Afm. 166 x 60 x 14mm 
- EMC ontstoord ECE-R10

- 4500K
- 2 jaar garantie

- Aluminium behuizing 
- 5,4W

- 420 lumen

Deze interieurverlichting is beschikbaar zonder schakelaar, met touch-schakelaar of met 
bewegingssensor. Met een touch-schakelaar wordt de lamp handmatig ingeschakeld. De 
bewegingssensor schakelt de lamp na detectie in voor 30 sec. na laatste detectiemeting 
daarna zal de lamp weer automatisch uitschakelen. 

Standaard: TD1519
ARTIKELNUMMERS:

Bewegingssensor: TD1521Touchschakelaar: TD1520

Interieurverlichting aluminium, lengte 160mm

- Voltage 10 - 30 volt 
- IP67  
- Polycarbonaat lens 
- 20cm kabel 

Standaard: TD1510
ARTIKELNUMMERS:

Bewegingssensor: TD1512Touchschakelaar: TD1511

- Afm. 160 x 54 x 12mm 
- EMC ontstoord ECE-R10

- 4500K
- 2 jaar garantie

- Aluminium behuizing 
- 4,4W

- 400 lumen

Deze interieurverlichting is beschikbaar zonder schakelaar, met touch-schakelaar of met 
bewegingssensor. Met een touch-schakelaar wordt de lamp handmatig ingeschakeld. De 
bewegingssensor schakelt de lamp na detectie in voor 30 sec. na laatste detectiemeting 
daarna zal de lamp weer automatisch uitschakelen. 

Interieurverlichting aluminium, lengte 300mm

- Voltage 10 - 30 volt 
- IP67  
- Polycarbonaat lens 
- 20cm kabel 

Standaard: TD1513
ARTIKELNUMMERS:

Bewegingssensor: TD1515Touchschakelaar: TD1514

- Afm. 300 x 54 x 12mm 
- EMC ontstoord ECE-R10

- 4500K
- 2 jaar garantie

- Aluminium behuizing 
- 11,6W

- 900 lumen

Deze interieurverlichting is beschikbaar zonder schakelaar, met touch-schakelaar of met 
bewegingssensor. Met een touch-schakelaar wordt de lamp handmatig ingeschakeld. De 
bewegingssensor schakelt de lamp na detectie in voor 30 sec. na laatste detectiemeting 
daarna zal de lamp weer automatisch uitschakelen. 

Interieurverlichting aluminium, lengte 600mm

- Voltage 10 - 30 volt 
- IP67  
- Polycarbonaat lens 
- 20cm kabel 

Standaard: TD1516
ARTIKELNUMMERS:

Bewegingssensor: TD1518Touchschakelaar: TD1517

- Afm. 600 x 54 x 12mm
- EMC ontstoord ECE-R10

- 4500K
- 2 jaar garantie

- Aluminium behuizing 
- 23,6W

- 1800 lumen

Deze interieurverlichting is beschikbaar zonder schakelaar, met touch-schakelaar of met 
bewegingssensor. Met een touch-schakelaar wordt de lamp handmatig ingeschakeld. De 
bewegingssensor schakelt de lamp na detectie in voor 30 sec. na laatste detectiemeting 
daarna zal de lamp weer automatisch uitschakelen. 

Interieurverlichting wit, lengte 166mm

- Voltage 10 - 30 volt 
- IP67  
- Polycarbonaat lens 
- 20cm kabel 

- Afm. 166 x 60 x 14mm 
- EMC ontstoord ECE-R10

- 4500K
- 2 jaar garantie

- Aluminium behuizing 
- 5,4W

- 420 lumen

Deze interieurverlichting is beschikbaar zonder schakelaar, met touch-schakelaar of met 
bewegingssensor. Met een touch-schakelaar wordt de lamp handmatig ingeschakeld. De 
bewegingssensor schakelt de lamp na detectie in voor 30 sec. na laatste detectiemeting 
daarna zal de lamp weer automatisch uitschakelen. 

Standaard: TD1519
ARTIKELNUMMERS:

Bewegingssensor: TD1521Touchschakelaar: TD1520

Interieurverlichting aluminium, lengte 160mm

- Voltage 10 - 30 volt 
- IP67  
- Polycarbonaat lens 
- 20cm kabel 

Standaard: TD1510
ARTIKELNUMMERS:

Bewegingssensor: TD1512Touchschakelaar: TD1511

- Afm. 160 x 54 x 12mm 
- EMC ontstoord ECE-R10

- 4500K
- 2 jaar garantie

- Aluminium behuizing 
- 4,4W

- 400 lumen

Deze interieurverlichting is beschikbaar zonder schakelaar, met touch-schakelaar of met 
bewegingssensor. Met een touch-schakelaar wordt de lamp handmatig ingeschakeld. De 
bewegingssensor schakelt de lamp na detectie in voor 30 sec. na laatste detectiemeting 
daarna zal de lamp weer automatisch uitschakelen. 

Interieurverlichting aluminium, lengte 300mm

- Voltage 10 - 30 volt 
- IP67  
- Polycarbonaat lens 
- 20cm kabel 

Standaard: TD1513
ARTIKELNUMMERS:

Bewegingssensor: TD1515Touchschakelaar: TD1514

- Afm. 300 x 54 x 12mm 
- EMC ontstoord ECE-R10

- 4500K
- 2 jaar garantie

- Aluminium behuizing 
- 11,6W

- 900 lumen

Deze interieurverlichting is beschikbaar zonder schakelaar, met touch-schakelaar of met 
bewegingssensor. Met een touch-schakelaar wordt de lamp handmatig ingeschakeld. De 
bewegingssensor schakelt de lamp na detectie in voor 30 sec. na laatste detectiemeting 
daarna zal de lamp weer automatisch uitschakelen. 

Interieurverlichting aluminium, lengte 600mm

- Voltage 10 - 30 volt 
- IP67  
- Polycarbonaat lens 
- 20cm kabel 

Standaard: TD1516
ARTIKELNUMMERS:

Bewegingssensor: TD1518Touchschakelaar: TD1517

- Afm. 600 x 54 x 12mm
- EMC ontstoord ECE-R10

- 4500K
- 2 jaar garantie

- Aluminium behuizing 
- 23,6W

- 1800 lumen

Deze interieurverlichting is beschikbaar zonder schakelaar, met touch-schakelaar of met 
bewegingssensor. Met een touch-schakelaar wordt de lamp handmatig ingeschakeld. De 
bewegingssensor schakelt de lamp na detectie in voor 30 sec. na laatste detectiemeting 
daarna zal de lamp weer automatisch uitschakelen. 



LED Interieurverlichting 

3x per dag
geleverd

Bestel telefonisch, via WhatsApp of in de webshop


