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Over EVA
Wij zijn EVA
Verlichting en water zijn niet elkaars beste vrienden. Het vereist kennis, expertise
en ervaring om goede LED verlichting te ontwikkelen voor een zwembad. Een
zwembadomgeving is gevuld met warmte, vocht en chloordampen die elk op zich
al een uitdaging vormen, maar gezamenlijk funest zijn voor een verlichtingsinstallatie. Tenzij je de juiste combinatie van technieken en componenten weet
toe te passen. EVA is daar expert in.
EVA Optic is Nederlands ontwikkelaar en fabrikant van hoge kwaliteit LED
verlichting. Als LED verlichting specialist is EVA altijd op de hoogte van de beste en
nieuwste mogelijkheden in LED technologie, aansturingstechniek en de benodigde
componenten. Wij zetten onze kennis zeer effectief om naar de praktijk bij het
in-house ontwikkelen en fabriceren van high-end oplossingen voor onze markt.
Om tot dit resultaat te komen luisteren wij naar de wensen van onze
klanten, problemen in de markt en werken wij volgens de wet- en regelgeving
binnen onze markten. Het is voor ons een uitdaging om tot producten te komen
die een oplossing bieden voor uw situatie. Om hiertoe te komen zijn zowel onze
producten als het productieproces voortdurend onderhevig aan verbeteringen.
Van passie tot marktleider
Achter EVA Optic staat directeur Jan van Loon, een ondernemer in hart en nieren
en perfectionist in het ontwikkelen van producten. In 2008 werd Jan gevraagd als
lichtadviseur voor de restauratie van een zwembad. Al snel bleek dat de bestaande
verlichtingsoplossingen in veel opzichten niet voldeden aan de wensen en eisen
van de markt. Deze realisatie vormde het startsein voor EVA Optic.
Ons doel: de allerbeste LED verlichting ontwikkelen voor zwembaden: krachtig,
energieefficiënt en duurzaam. Door in te spelen op de behoeften van gebruikers
en exploitanten, en door gebruik te maken van de allernieuwste technieken en
technologieën in de markt. Door voortdurend te verbeteren en optimaliseren,
niet stil te staan en nooit helemaal tevreden te zijn. Dit perfectionisme
gecombineerd met kennis en ervaring hebben ervoor gezorgd dat EVA Optic
anno 2018 marktleider in zwembadverlichting is.

Vanuit die positie wordt nu ook de rest van Europa veroverd. De zwembadmarkt is
immers een niche die focust vereist. Waar expertise en ervaring een must zijn om
een hoge kwaliteit oplossing te ontwikkelen voor iedere indoor sport toepassing.
EVA beschikt over al deze eigenschappen.
“Wij behouden onze voorsprong door marktkennis en innovatie. Wij kennen onze
klanten en hun behoeften. Bovendien weten we welke technische oplossingen
werken en zijn we de enige met een sealed-for-life product onderwater. Het
overbrengen van onze knowhow over LED verlichting in een veeleisende omgeving
zoals een zwembad maakt ons uniek en is voor onze distributeurs van groot belang”,
aldus Van Loon.
Doorontwikkeling
Alle EVA LED verlichting wordt bij ons in eigen huis ontworpen, ontwikkeld en
geproduceerd. Deze in-house combinatie biedt belangrijke voordelen zoals constante
kwaliteitscontrole, snelle product doorontwikkeling, flexibiliteit en waarborging van
onze kennis. Dit ziet u direct terug in de kwaliteit en prestaties van EVA LED
verlichting, waarbij geen concessies worden gedaan op de kwaliteit en prestaties van
zowel onderdelen als het eindproduct.
Daarbij staan onze kernwaarden experience, safety, innovative en sustainable
voorop. Zij omschrijven de kern van EVA en vormen de basis van onze bedrijfsvisie.
We streven ze na in ons dagelijks werk, passen ze toe in ons productieproces en laten
ze gelden voor nieuwe ontwikkelingen.
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Noorderparkbad, Amsterdam (NL)

Kernwaarden
Realiseer een sfeervol lichtspektakel in uw indoor sportaccommodatie met EVA LED verlichting

EVA LED verlichting is een prachtige eyecatcher en verhoogt de allure van iedere indoor sportaccommodatie.
Door een compleet assortiment aan verlichting is EVA de enige LED verlichtingsleverancier die iedere indoor
sportaccommodatie van A tot Z kan voorzien van efficiënte, kwalitatief hoogwaardige LED verlichting.
De diversiteit aan armaturen zorgt ervoor dat niet alleen de zwem- of sportzaal, maar iedere ruimte in uw
accommodatie optimaal wordt uitgelicht met EVA (RGBW) LED verlichting.

Zorg voor optimale zwemveiligheid door EVA LED verlichting te combineren met de EVA Eveye onderwatercamera
Vanuit de KNZB, KBZB, NOC-NSF, FINA en in de standaard van NEN (NEN/EN-12193) worden hoge eisen gesteld
aan verlichting in indoor sportaccommodaties. EVA LED verlichtingsarmaturen zijn krachtig genoeg om aan alle
(inter)nationale eisen te voldoen. De onderwater verlichtingsmodellen van EVA Optic voldoen daarnaast aantoonbaar
aan de internationale veiligheidsnorm voor onderwaterverlichting IEC EN 60598-2-18. De ophangingen voor de
bovenwater verlichtingsmodellen van EVA Optic voldoen o.a. aan de NEN richtlijn NPR 9200:2015. Safety first!

Kies voor LED verlichting waarin de laatste ontwikkelingen volgens internationale standaarden worden toegepast
Kennis, kwaliteit en flexibiliteit vormen de kracht van EVA. Als LED verlichting specialist is EVA altijd op de hoogte
van de beste en nieuwste mogelijkheden in LED technologie, aansturingstechniek en de benodigde componenten.
Wij zetten onze kennis zeer effectief om naar de praktijk bij het in-house ontwikkelen en fabriceren van high-end
oplossingen voor onze markt.

Reduceer de CO2-uitstoot en milieubelasting door te kiezen voor EVA’s zeer duurzame verlichtingsoplossing
EVA LED verlichting wordt geplaatst in een omgeving waar verlichting een grote invloed heeft op zowel veiligheid
als kwaliteit en beleving. In deze omgeving staat de verlichting het grootste deel van de dag aan en verbruikt daardoor
veel energie. EVA’s verlichtingsoplossingen blinken uit in zowel duurzaamheid als energie-efficiëntie. Duurzaamheid
staat ook binnen het productieproces van EVA centraal. Er ligt een sterke focus op het produceren van een duurzame
verlichtingsoplossing en het reduceren van de milieubelasting, o.a. door in-house productie in Nederland.
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EVA Optic | LED Onderwaterverlichting

EVA B2

EVA Q2

EVA R6

EVA A6

EVA A12

Driver

Mono of RGBW (DMX)

Mono of RGBW (DMX)

Mono of RGB (powerline
converter)

Mono of RGBW (DMX)

Mono of RGBW (DMX)

IP beschermingsklasse

IP68/IPX8

IP68/IPX8

IP68/IPX8

IP68/IPX8

IP68/IPX8

Toepassingen

Prefab baden en
whirlpools, tevens
buiten het water toe te
passen (speelobjecten,
glijbanen)

Recreatiebaden,
instructiebaden,
peuterbaden en
zwembad trappen

Privébaden

Recreatiebaden,
instructiebaden,
peuterbaden en
fonteinen

Wedstrijdbaden,
recreatiebaden,
instructiebaden,
fonteinen en
duikbassins

Max. energieverbruik

10W

10W

15W

20W

40W

Type LEDs

6x RGBW LED

6x RGBW LED

6x RGB LED

6x RGBW LED

12x RGBW LED

Lichtopbrengst bij 6500K

Vergelijkbaar met 100W
Halogeen

Vergelijkbaar met 100W
Halogeen

Vergelijkbaar met 150W
Halogeen

Vergelijkbaar met 200W
Halogeen

Vergelijkbaar met 400W
Halogeen

Kleurtemperaturen

Mono: lichtkleur vast te
stellen door aansluiting
van bedrading
RGBW: 6500K (RGBW)
of 2700K (RGBWW warm white)

Mono: lichtkleur vast te
stellen door aansluiting
van bedrading
RGBW: 6500K (RGBW)
of 2700K (RGBWW warm white)

Mono: lichtkleur vast
te stellen door
programmering
RGB: met PLC in 9
voorgeprogrammeerde
kleuren/scenes

Mono: lichtkleur vast te
stellen door aansluiting
van bedrading
RGBW: 6500K (RGBW)
of 2700K (RGBWW warm white)

Mono: lichtkleur vast te
stellen door aansluiting
van bedrading
RGBW: 6500K (RGBW)
of 2700K (RGBWW warm white)

Stralingshoek

650

Multi-angle bundel

Breed stralend

Multi-angle bundel

Multi-angle bundel

Diameter voorzijde lamp

ø 80 mm,
geen afdekschijf nodig

ø 54 mm, exclusief
afdekschijf

ø 118 mm, exclusief
afdekschijf

ø 118 mm, exclusief
afdekschijf

ø 118 mm, exclusief
afdekschijf

Garantie

4 jaar

4 jaar

4 jaar

4 jaar

4 jaar

Selecteer de juiste
lichtkleur voor het
zwembad pas bij
installatie - (Mono
kleur lampen)

Gebruik altijd de
volledige LED
capaciteit met
Intelligent Power
Control - (RGBW
lampen)

Multi-angle lichtbundel voor een
krachtig bereik,
egale uitlichting én
perfecte kleurmenging

EVA onderwaterverlichting voldoet
aan de eisen van
de internationale
veiligheisdsnorm
IEC EN 60598-2-18

Korte gemiddelde
ROI van 1-2 jaren
bij vervanging
van Halogeen
door slim product
design
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SIMPEL EN SNEL GEÏNSTALLEERD
BINNEN ENKELE MINUTEN GEBRUIKSKLAAR

R6 MONO
AANSLUITEN

R6 RGB
AANSLUITEN

EVA R6

R6 LAMPEN WORDEN MET DE EVA POWERLINE CONVERTER
RGB AANGESTUURD OVER DE 2-DRAADS POWERLINE
VERANDER DE LICHTKLEUR OF SCENE VANUIT

Nieuwe LED onderwaterlamp voor privébaden

MAX. 6 LAMPEN OP 1 VOEDING (PARALLEL)

HET WATER MET EEN PIËZO KNOP

EVA R6
VOEDING

FOUTLOZE SYNCHRONISATIE VAN DATA
OVER DE 2-DRAADS POWERLINE VAN
DE VOEDING

POWERLINE
CONVERTER

EVA R6
VOEDING

LASDOOS

EUR 595,00
LASDOOS

EVA R6 lamp excl. voeding | Mono of RGB

2 X 2,5 MM2
PIËZO
OF
PULSE / RC

2 X 2,5 MM2

R6 MONO KLEUR
PROGRAMMEREN

"Met de R6 maakt EVA de kwaliteit van professionele LED
onderwaterverlichting nu ook bereikbaar voor privébaden"

KIES DE LICHTKLEUR PAS BIJ INSTALLATIE

VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE VEILIGHEIDSNORM

PROGRAMMEER DE LICHTKLEUR MET DE

IEC EN 60598-2-18

EVA R6 PROGRAMMER (PER LAMP OF
ALLE LAMPEN TEGELIJK)

ONTWERP GEBASEERD OP DE SUCCESVOLLE A-SERIE
ONDERWATERVERLICHTING VOOR OPENBARE ZWEMBADEN

EVA R6
VOEDING

EVA R6
PROGRAMMER
EVA-R6-A04

0-10VDC
DIMMING

MONTAGE
MOGELIJKHEDEN

4 JAAR PRODUCT GARANTIE OP R6 ONDERWATERLAMP
LASDOOS

2 X 2,5 MM2

Made
in NL

NIEUWE RVS OPBOUWSET VOOR
EENVOUDIGE MONTAGE OP
EEN STANDAARD INSPUITER
(EVA-R6-A01)

PROGRAMMEER DE LICHTKLEUR IN 7 STAPPEN!
KOPPEL DE VOEDING LOS. SLUIT DE LOSSE VOEDINGSKABEL VAN DE EVA PROGRAMMER AAN
OP DE LASDOOS. SLUIT DE EVA PROGRAMMER MET DE USB KABEL AAN OP DE PC/LAPTOP.
ALLE LAMPEN DEZELFDE KLEUR? SLUIT DAN ALLE LAMPEN VIA DE LASDOOS AAN OP DE
PROGRAMMER. LAMPEN MET EEN AFWIJKENDE KLEUR? PROGRAMMEER DEZE AFZONDERLIJK.
DOWNLOAD DE EVA PROGRAMMER SOFTWARE OP LAPTOP OF PC (WWW.EVAOPTIC.NL
> SUPPORT) EN OPEN DE SOFTWARE.
KIES VOOR DE VOLGENDE OPTIES:
PRODUCT: R6 COLOR LAMP | CONFIGURATION: STANDALONE | CURRENT: 800MA.
SELECTEER DE LICHTKLEUR DOOR MAX. 255 PUNTEN TE VERDELEN OVER DE KANALEN VOOR

WATERDICHTHEID & KWALITEIT BEWEZEN IN 1000+ GROTE ZWEMBADEN
& WATERPARKEN WERELDWIJD

ROOD, GROEN EN BLAUW.

DE R6 PAST
OOK OP ALLE
MONTAGE
ACCESSOIRES
(NISSEN, SCHIJVEN)
VAN DE A-SERIE

KLIK OP "SAVE + PROGRAM" EN DRUK VERVOLGENS OP DE ZWARTE KNOP VAN DE EVA
PROGRAMMER OM DE KLEUR IN DE LAMPEN TE PROGRAMMEREN.
KOPPEL DE LAMPEN LOS VAN DE PROGRAMMER EN SLUIT ZE WEER AAN OP DE VOEDING.

KLAAR!

www.evaoptic.nl
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Voordelen van EVA | LED Onderwaterverlichting
EVA Optic LED onderwaterverlichting werd al toegepast in meer dan 250 openbare zwembaden en 1000 residentiële zwembaden over de hele wereld. De lampen zijn ontworpen en geproduceerd in eigen huis in Nederland. Dankzij ruime kennis en ervaring behoren onze onderwaterlampen tot de meest betrouwbare armaturen in de markt. De voordelen van onze verlichting:

Keuze van lichtkleur pas bij installatie (Mono/Eénkleurige verlichting)
De EVA B2, Q2, A6 en A12 onderwaterlampen zijn allen geschikt voor de professionele zwembaden en voorzien van dezelfde RGBW LEDs, ook de
lampen met een vaste kleur. De lichtkleur hoeft daarom pas bij installatie te worden gekozen, wanneer de elektronica wordt aangesloten. Wilt u van kleur
kunnen wisselen? Met de RGBW Upgrade Kit verandert uw lamp eenvoudig in een DMX aanstuurbare meerkleurige RGBW onderwaterlamp.
Dit geldt niet voor de EVA R6 onderwaterlamp. De aansturing van deze voor privé zwembaden ontworpen onderwaterlamp vindt u op pagina 7.
Geen verlies van LED capaciteit bij meerkleurige onderwaterlampen (RGBW verlichting)
EVA Optic ontwikkelde Intelligent Power Control (IPC) voor RGBW verlichting. Met IPC wordt altijd de volledige LED capaciteit benut. Door de constante
lichtopbrengst wordt een zwembad optimaal verlicht, ongeacht de lichtkleur. Zonder IPC gaat een deel van de capaciteit van de RGBW lamp verloren.
Afhankelijk van de gekozen lichtkleur kan dit verlies oplopen tot wel 75%.

Optimale uitlichting met multi-angle lichtbundel
De multi-angle lichtbundels geven een optimale combinatie van egale uitlichting en krachtig lichtbereik.
De allernieuwste LED technologie zorgt voor perfect egale kleurmenging in het bassin met minimale lichtschitteringen.

A-serie, Q-serie en R6 voldoen aan internationale veiligheidsnorm voor onderwaterverlichting
De EVA onderwaterverlichting modellen (A-serie, Q-serie en R6) voldoen aan de internationale veiligheidsnorm voor onderwaterverlichting IEC EN 60598-218. Hierbij is o.a. getest op elektrische veiligheid (SELV), waterdichtheid (IPX8/IP68), isolatie klasse (III), slagvastheid, mechanische sterkte, weerstand tegen
hoge druk, thermische beveiliging en brandveiligheid.

Snelle Return on Investment
Door slim design, de nieuwste ontwikkelingen in LED technologie en unieke aansturing functionaliteiten zijn de onderwaterlampen van EVA Optic zeer
efficiënt. Bij vervanging van traditionele halogeen lampen met een vergelijkbare lichtopbrengst is de terugverdientijd gemiddeld 1-2 jaar.
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Center Parcs Le Lac d’Ailette, Chamouille (FR)

Zwembad de Vrolijkheid, Zwolle (NL)

Fort Resort Beemster, Zuidoostbeemster (NL)

“De EVA Optic LED lampen zijn de best presterende LED onderwaterlampen op de huidige markt, in
Nederland ontwikkeld en geproduceerd. Door het unieke ontwerp is de EVA onderwaterlamp absoluut
blijvend waterdicht: waterschade aan onderwaterverlichting behoort eindelijk tot het verleden.”
Pomaz BV
Distributeur EVA Optic Benelux

Casa Carrara, Praia da Luz (PT)

EVA Optic | LED Bovenwater- en sportverlichting

EVAline Aqua HE

EVAline Sport

Hydra
(Aqua HE/Sport)

Hydra RGBW
(Aqua HE/Sport)

Pendant Aqua HE

Pendant RGBW
Aqua HE

IP beschermingsklasse

IP53

IP53

IP67

IP67

IP65

IP65

Type armatuur

Basisverlichting
in zwembaden
(lijnverlichting)

Basisverlichting in
sportfaciliteiten
(lijnverlichting)

Indoor en outdoor
spotlight (incl.
zwemzaal en natte
ruimtes)

Indoor en outdoor
spotlight (incl.
zwemzaal en natte
ruimtes)

Pendel voor alle
zwembadruimtes
(incl. zwemzaal en
natte ruimtes)

Pendel voor alle
zwembadruimtes
(incl. zwemzaal en
natte ruimtes)

Energieverbruik

60W (programmeerbaar)

60W (programmeerbaar)

20W - 40W

20W - 40W
constante output
met IPC

20W - 40W

20W - 40W
constante output
met IPC

Aansturingstechniek

0-10V of DALI

0-10V of DALI

1-10V

DMX512

1-10V

DMX512

Systeem efficiëntie Lm/W

130 Lm/W (5000K)

130 Lm/W (5000K)

Varieert per kleur,
zie datasheet

Varieert per kleur,
zie datasheet

Varieert per kleur,
zie datasheet

Varieert per kleur,
zie datasheet

Afmetingen

117 cm armaturen
of als systeem
met doorlopende
lichtlijnen

88 cm armaturen
of als systeem
met doorlopende
lichtlijnen

ø 117 mm
Hoogte 115 mm

ø 117 mm
Hoogte 115 mm

Kap ø 416 mm
Hoogte 371 mm

Kap ø 416 mm
Hoogte 371 mm

Materiaal armatuur

Blank of zwart
geanodiseerd
aluminium

Blank of zwart
geanodiseerd
aluminium

Blank of zwart
geanodiseerd
aluminium

Blank of zwart
geanodiseerd
aluminium

Blank of zwart
geanodiseerd
aluminium koellichaam met
PMMA kap

Blank of zwart
geanodiseerd
aluminium koellichaam met
PMMA kap

Anti-verblinding

PMMA <19 UGR

PC <19 UGR

-

-

-

-

Kleurtemperaturen

3000K - 4000K 5000K

3000K - 4000K 5000K

Vaste lichtkleur:
HY20/HY40: zie
datasheet
HY50: 3000K 4000K - 5000K

Multi-colour licht:
RGBW 6500K of
RGBWW 2700K

Vaste lichtkleur:
P20/P40: zie
datasheet
P50: 3000K 4000K - 5000K

Multi-colour licht:
RGBW 6500K of
RGBWW 2700K

Temperatuurbescherming ATS

ATS

Thermische
beveiliging

ATS

Thermische
beveiliging

ATS

Garantie

4 jaar

4 jaar

4 jaar

4 jaar

4 jaar

4 jaar
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Zwembad Rozengaarde, Doetinchem (NL)

EVA Optic | LED Downlights

Downlight CLASSIC

Downlight CLASSIC
Aqua HE

Downlight LEDA
(verdiept)

Downlight LEDA
Aqua HE (verdiept)

Downlight MINI

Downlight MINI
Aqua HE

Downlight LEMI
(verdiept)

Downlight LEMI
Aqua HE (verdiept)

Driver

Mono of RGBW

Mono of RGBW

Mono of RGBW

Mono of RGBW

Mono

Mono

Mono

Mono

IP beschermingsklasse

IP50

IP65

IP50

IP65

IP50

IP65

IP50

IP65

Type armatuur

Downlight voor
industrie en sport

Chloorbestendige
downlight voor alle
zwembadruimtes
(incl. zwemzaal en
natte ruimtes)

Downlight voor
industrie en sport

Chloorbestendige
downlight voor alle
zwembadruimtes
(incl. zwemzaal en
natte ruimtes)

Downlight voor
industrie en sport

Chloorbestendige
downlight voor alle
zwembadruimtes
(incl. zwemzaal en
natte ruimtes)

Downlight voor
industrie en sport

Chloorbestendige
downlight voor alle
zwembadruimtes
(incl. zwemzaal en
natte ruimtes)

Energieverbruik

Mono: instelbaar op 8W-11W-14W-17W21W-25W
RGBW: 20W constante output met IPC

Mono: instelbaar op 8W-11W-14W-17W21W-25W
RGBW: 20W constante output met IPC

Mono: instelbaar op 8W-11W-14W-17W21W-25W

Mono: instelbaar op 8W-11W-14W-17W21W-25W

Aansturingstechniek

Mono: 0-10V of DALI
RGBW: DMX 512

Mono: 0-10V of DALI
RGBW: DMX 512

Mono: 0-10V of DALI

Mono: 0-10V of DALI

Systeem efficiëntie Lm/W

Mono: 130 Lm/W (5000K)
RGBW: Varieert per kleur

Mono: 130 Lm/W (5000K)
RGBW: Varieert per kleur

Mono: 130 Lm/W (5000K)

Mono: 130 Lm/W (5000K)

Afmetingen

ø 200 mm
Hoogte 102 mm

ø 200 mm
Hoogte 102 mm

ø 200 mm
Hoogte 102 mm
Verdiept 35 mm

ø 200 mm
Hoogte 102 mm
Verdiept 35 mm

ø 145 mm
Hoogte 85 mm

ø 145 mm
Hoogte 85 mm

ø 145 mm
Hoogte 85 mm
Verdiept 20 mm

ø 145 mm
Hoogte 85 mm
Verdiept 20 mm

Materiaal armatuur

Blank geanodiseerd
coated aluminium
RAL 9010; andere
RAL kleur mogelijk

Blank geanodiseerd
coated aluminium
RAL 9010; andere
RAL kleur mogelijk

Blank geanodiseerd
coated aluminium
RAL 9010; andere
RAL kleur mogelijk

Blank geanodiseerd
coated aluminium
RAL 9010; andere
RAL kleur mogelijk

Blank geanodiseerd
coated aluminium
RAL 9010; andere
RAL kleur mogelijk

Blank geanodiseerd
coated aluminium
RAL 9010; andere
RAL kleur mogelijk

Blank geanodiseerd
coated aluminium
RAL 9010; andere
RAL kleur mogelijk

Blank geanodiseerd
coated aluminium
RAL 9010; andere
RAL kleur mogelijk

Anti-verblinding

Sport: PC <19 UGR
Industrie: PMMA
<19 UGR

PMMA <19 UGR

Sport: PC <19 UGR
Industrie: PMMA
<19 UGR

PMMA <19 UGR

Sport: PC <19 UGR
Industrie: PMMA
<19 UGR

PMMA <19 UGR

Sport: PC <19 UGR
Industrie: PMMA
<19 UGR

PMMA <19 UGR

Kleurtemperaturen

Mono: 2700K3000K - 4000K 5000K
RGBW: 6500K
RGBWW: 2700K

Mono: 2700K3000K - 4000K 5000K
RGBW: 6500K
RGBWW: 2700K

Mono: 2700K3000K - 4000K 5000K
RGBW: 6500K
RGBWW: 2700K

Mono: 2700K3000K - 4000K 5000K
RGBW: 6500K
RGBWW: 2700K

Mono: 2700K3000K - 4000K 5000K

Mono: 2700K3000K - 4000K 5000K

Mono: 2700K3000K - 4000K 5000K

Mono: 2700K3000K - 4000K 5000K

Temperatuurbescherming ATS optioneel

ATS optioneel

ATS optioneel

ATS optioneel

ATS optioneel

ATS optioneel

ATS optioneel

ATS optioneel

Garantie

4 jaar

4 jaar

4 jaar

4 jaar

4 jaar

4 jaar

4 jaar

4 jaar
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Voordelen van EVA | LED Bovenwater- en sportverlichting en downlights
EVA Optic is gespecialiseerd ontwikkelaar van LED verlichting voor o.a. zwembaden en sportfaciliteiten. We hebben een compleet assortiment LED verlichting om openbare zwembaden en
indoor sportfaciliteiten volledig uit te rusten met hoge kwaliteit LED verlichting in de gehele accommodaties (indoor, outdoor en zelfs onderwater) volgens de internationale normen voor
lichtopbrengst, elektrische veiligheid en materiaalgebruik. EVA LED verlichting wordt al gebruikt in meer dan 250 openbare zwembaden en sportcentra en meer dan 1000 particuliere
zwembaden wereldwijd. Al onze lampen worden ontwikkeld en geproduceerd in eigen huis in Nederland. De voordelen van EVA LED verlichting:
Auto Temperature System (ATS) - slimme bescherming tegen oververhitting LED
Voor een optimale levensduur van de LEDs is het belangrijk te voorkomen dat de LEDs oververhitten. EVA Optic LED Verlichting met ATS regelt zijn eigen
temperatuur. Wanneer de temperatuur van de LEDs te hoog wordt, dimt het systeem automatisch iets terug totdat de gewenste balans tussen de
omgevingstemperatuur en LED temperatuur is hersteld. Het verschil is zo minimaal dat je het niet waarneemt, maar de verlichting zal hierdoor nog
vele jaren langer meegaan.
Sporter-vriendelijke verlichting
LED is puntverlichting. Het extreem heldere licht kan dan ook verblindend zijn. EVA Optic zwembad- en sportarmaturen hebben een zeer lage verblindings
factor of glare rate (UGR <19) door de unieke microprisma afscherming. Deze afscherming zorgt ervoor dat de zeer krachtige EVA LED armaturen niet
verblinden. Dit maakt de lampen bij uitstek geschikt voor sporttoepassingen, waaronder snelle balsporten. De lage glare rate geeft krachtig, plezierig
licht met optimaal zicht.
Flikkervrije verlichting: optimaal zicht tijdens snelle balsporten
Flikkerend licht is erg vervelend voor sporters. Lage frequentie flikkering in verlichting wordt geassocieerd met wazig zien, vermoeidheid van de ogen en
verminderende visuele waarneming. Flikkeringen kunnen stroboscopische effecten veroorzaken, wat kan leiden tot het schijnbaar vertragen of stoppen
van voorwerpen (bal of shuttle). Zelfs flikkering welke niet zichtbaar zijn met het blote oog, kunnen dergelijke effecten veroorzaken. EVAline armaturen
zijn flikkeringsvrij.
Geen verlies van LED capaciteit bij meerkleurige verlichting (RGBW verlichting)
EVA Optic ontwikkelde Intelligent Power Control (IPC) voor RGBW verlichting. Met IPC wordt altijd de volledige LED capaciteit benut. Door de constante
lichtopbrengst wordt een project optimaal verlicht, ongeacht de lichtkleur. Zonder IPC gaat een deel van de capaciteit van de RGBW lamp verloren.
Afhankelijk van de gekozen lichtkleur kan dit verlies oplopen tot wel 75%.
Snelle Return on Investment
Slim ontwerp, het gebruik van de nieuwste ontwikkelingen in LED-technologie en unieke aansturingstechnieken maakt EVA Optic zwembad- en
sportverlichting zeer efficiënt. Bij het vervangen van traditionele verlichtingsoplossingen (TL, metaalhalide, PL) met vergelijkbare lichtopbrengst is de
gemiddelde terugverdientijd 2 tot 5 jaar. Het gebruik van Constant Light Output (CLO) in de EVAline compenseert de afname van de lichtstroom en
vermijdt oververlichting in de beginfase, waardoor het verlichtingsniveau tijdens de levensduur constant blijft.
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Zwembad de Slag, Hardenberg (NL)

Zwembad de Vijf Heuvels, Markelo (NL)

Hof van Saksen, Nooitgedacht (NL)

“De schitterend uitziende, strakke EVA LED lijnverlichting is
gekoppeld aan ons reserveringssysteem waardoor het
licht automatisch aangaat. De energiebesparing is
daardoor nog groter dan deze LED verlichting al opbracht.
Alle tennissers zijn bijzonder tevreden over de mooie
gelijkmatige lichtverdeling en het rustige licht beeld.

Hof van Saksen, Nooitgedacht (NL)

Door de smalle lijn wordt men ook minder snel verblind
en wordt de bal niet snel tegen de lichtlijn geslagen.
Kortom: mooi, energiebesparend, praktisch en
de beste lichtopbrengst voor tennisbanen die er is.”
Paul van Latum
Manager Tennishal Sprokkelenburg

