
Het Orion Systeem bestaat uit een 3-standen armatuur, 

kunststof kap, Orion adapter en PL lamp 11 Watt in de 

kleuren groen, blauw, rood of wit.  

 

De 3-standen armatuur voorziet in installatiegemak; er zijn 3 

verschillende installatieposities aan wand of plafond 

mogelijk. De 3-standen armatuur in combinatie met de 

kunststof kap is IP54 en is daarmee een solide en 

vochtbestendige oplossing.  
 

 

Orion Systeem 

• GEKLEURDE VERLICHTING 

• EENVOUDIGE MONTAGE  

Voor een eenvoudige montage kan men gebruik maken van 

een prikkabel. De Orion adapter wordt dan in een prikfitting 

gedraaid, welke aan een prikkabel gemonteerd wordt. Direct 

over de adapter wordt een kleine kunststof kap geplaatst.  Dit 

systeem in combinatie met de kleine kunststof kap is IP34.  



Het Orion Systeem biedt 2 soorten dimmers. De eerste variant 

is de elektronische dimmer voor 80 armaturen waarmee de 

armaturen van 100% tot 60% teruggedimd kunnen worden. 

De tweede variant is de magnetische dimmer voor 60 

armaturen waarmee de armaturen van 100% tot 70% 

teruggedimd kunnen worden. Bij de elektronische dimmer is 

het mogelijk de armaturen traploos te dimmen of automatisch 

aan te sturen door middel van een 0-10V signaal. Bij de 

magnetische dimmer kunnen de armaturen alleen handmatig 

aangestuurd worden in 3 standen: High, Medium of Low.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag maken wij voor u een voorstel voor de verlichting in de 

stal. Als u het aanvraag lichtplan invult, welke u kunt 

downloaden op de Agrilight® website, laten wij u een 

deskundige berekening zien van de mogelijkheden voor 

verlichting in de stal. 

 

Neem voor meer informatie contact op met uw erkend 

elektrotechnisch installateur of met Agrilight B.V. . 

Technische gegevens Orion Systeem 

Lamptype PL Lamp 
Lampkleur Blauw, Groen, Rood, Wit (827) 
Levensduur adapter 
Levensduur lamp 

+/- 30.000 uur 
6.000 – 8.000 uur 
Dit is een gemiddelde levensduur en is afhankelijk van een 
aantal factoren. 

Beschermingsgraad (IP) IP54 / IP34 

Spanning / Frequentie 
220-240 V / 50-60 Hz 
Voor afwijkende voltages en frequenties verzoeken wij u 
contact met ons op te nemen. 

Stroom 0,067 A 

Vermogen 11 W (lamp) 15,4 W (systeem) 
Arbeidsfactor (indicatief) 0.7 

Dimcapaciteit 40% (Elektronische dimmer) 30% (Magnetische dimmer) 


