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ALMS is de afkorting voor Architectural 
Lighting Management System. 
En het beste ALMS heeft een eenvoudige, 
veelzeggende naam: BEGA Connect.  
Op die manier verbreden wij de mogelijk
heden van een professionele licht
besturing en combineren wij licht en 
architectuur tot een allesomvattende 
kosmos. Een kosmos die zich flexibel 
aanpast en voortdurend evolueert. 
Binnen en buiten, online en offline. 

Eenvoudig. Doordacht. Bestendig. 
connect.bega.com

Connect

Ontdek de toekomst van  
het lichtmanagement voor  
de veeleisende architectuur
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Ē

lx

m

100 200 300 400 500

2

3

4

1

2 1 0 1 2

24 404
24 403x0,51

LED

Ē
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Ē

lx

24 623
LED

m

20 40 60 80 100

2

3

4

1

4 2 0 2 4

Plafondarmaturen - Compacte diepstralers 
met BEGA Hybrid Optics®. Deze lenzen-
reflector combinatie benut de voordelen van 
zowel de lenzen- als de reflectortechniek. 
Het resultaat zijn uiterst efficiënte, verlies-
arme en optimaal ontspiegelde optische 
systemen met zeer compacte afmetingen. 
Hierbij gebruiken wij duurzame en bijna 
verouderingsbestendige materialen zoals 
glas, aluminium en silikonen. 
Meer informatie over BEGA Hybrid Optics® 
vindt u op pagina 14. 

De armaturen zijn verkrijgbaar in 
verschillende LED-vermogens, halve 
bundelbreedtes en afmetingen. 

Raadpleeg de technische plannings-
gegevens voor de planning en installatie.  
De gebruiksaanwijzingen en informatie-
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LED-levensduur, 
lichtstroom en maximale omgevings-
temperatuur. Bovendien geven ze informatie 
over de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.

Plafondarmaturen · compacte diepstralers

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  440 tot 4635 lm

Aansluitvermogen  5,0 tot 39,0 W 

Afmeting  Ø 100 · 130 · 150 · 190 mm

Classificatie  IP 65

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Veiligheidsglas

optische siliconenlens

Armaturen met symmetrische of 
bandvormige lichtsterkteverdeling en  
DALI netdeel: BEGA Hybrid Optics®

Reflectoroppervlak van zuiver aluminium

Netdelen on/off of DALI-regelbaar

BEGA Thermal Management ®

LED-kleurtemperatuur
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

Armatuurkleur - BEGA Unidure ®

  grafiet – bestelnummer
  wit – bestelnummer + W

20 jaar nalevergarantie voor LED-modules

Lichtsterkteverdeling

40



Deze bouwserie van zeer efficiënte, lineaire 
diepstralers verlegt met verschillende 
afmetingen, lichtsterkteverdelingen en 
lichtopbrengst de grenzen op het gebied 
van zuinigheid en compactheid. 
Efficiënte armaturen die zowel door hun 
compacte afmetingen als door de totale 
kwaliteit van de componenten overtuigen. 
Perfecte lichtsturing wordt mogelijk 
gemaakt door BEGA Vortex Optics® – 
gedraaide reflectoren (Europees Patent 
EP 3098504) die zorgen voor een intensieve 
bundeling van het licht en een optimale 
lichtverdeling zonder artefacten. 
BEGA Vortex Optics® staat ook voor een 
zeer goede verblindingsbegrenzing en 
maximaal zichtcomfort. 
Meer informatie over BEGA Vortex Optics® 
vindt u op pagina 14. 

Lineaire plafondarmaturen · diepstralers

Voor uw individuele verlichtingssituaties 
zijn deze armaturen verkrijgbaar met 
verschillende lichtsterkteverdelingen. 

Raadpleeg de technische plannings
gegevens voor de planning en installatie.  
De gebruiksaanwijzingen en informatie
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LEDlevensduur, 
lichtstroom en maximale omgevings
temperatuur. Bovendien geven ze informatie 
over de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  1580 tot 6955 lm

Aansluitvermogen  18,3 tot 54,4 W 

Lengte  520 · 1015 · 1505 mm

Classificatie  IP 65

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Veiligheidsglas
Reflectoroppervlak van zuiver aluminium

Netdelen DALIregelbaar

BEGA Thermal Management ®

BEGA Vortex Optics®

LEDkleurtemperatuur
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

Armatuurkleur  BEGA Unidure ®

  grafiet

20 jaar nalevergarantie voor LEDmodules

Lichtsterkteverdeling

BEGA Vortex Optics®
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Pendelarmaturen in twee uitvoeringen. 
Een ingebouwde reflectoreenheid richt 
het licht rotatiesymmetrischbreedstralend 
naar beneden. De armaturen met heldere 
kunststof cilinder genereren bijkomend bij 
de horizontale verlichtingssterkte een  
aanvullende verticale lichtsterkte.  
Zo worden delen van gebouwen in de 
omgeving van de armaturen verlicht en 
personen beter waargenomen – armaturen 
voor een goed zichtcomfort in passages, 
galerijen en doorgangen. 
Pendelarmaturen voor spankabelsystemen 
met dezelfde vormgevingskenmerken vindt 
u op pagina 512. 

Raadpleeg de technische plannings
gegevens voor de planning en installatie.  
De gebruiksaanwijzingen en informatie
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LEDlevensduur, 
lichtstroom en maximale omgevings
temperatuur. Bovendien geven ze informatie 
over de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.

Pendelarmaturen
Afgeschermd licht, symmetrisch-
breedstralende lichtsterkteverdeling

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  4295 · 4725 lm

Aansluitvermogen  39,0 W 

Afmeting  Ø 190 mm

Classificatie  IP 65

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
24 507 veiligheidsglas
24 508 heldere kunststof cilinder
Reflector van geanodiseerd aluminium
Snoerpendel en montagedoos

BEGA Ultimate Driver ® · DALIregelbaar

BEGA Thermal Management ®

Afgeschermd licht, symmetrisch
breedstralende lichtsterkteverdeling

LEDkleurtemperatuur
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

Armatuurkleur  BEGA Unidure ®

  grafiet

20 jaar nalevergarantie voor LEDmodules

5252



350 450 550

Afb. links: Pendelarmaturen in speciale bestelling met witte snoerpendel en zonder montagedoos.

De bol is zonder twijfel dé klassieker onder 
de vrijstralende pendelarmaturen. Aan 
actualiteit hebben deze tijdloze armaturen 
nog niets ingeboet. 
Ze vormen al decennia lang een vast 
bestand deel in ons binnen en buiten
armaturen programma. 
Ze creëren vrijstralend licht met een hoge 
gelijkmatigheid en zorgen voor een goed 
zichtcomfort in passages, galerijen en 
doorgangen. 

Wij leveren de armaturen met ingebouwde 
LEDmodules of in de uitvoering met E 27 
lampvoet inclusief geschikte LEDlamp. 

Raadpleeg de technische plannings
gegevens voor de planning en installatie.  
De gebruiksaanwijzingen en informatie
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LEDlevensduur, 
lichtstroom en maximale omgevings
temperatuur. Bovendien geven ze informatie 
over de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.

De bol · pendelarmaturen
Vrijstralend licht Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  1160 tot 8105 lm

Aansluitvermogen  12,0 tot 50,2 W 

Afmetingen  Ø 350 · 450 · 550 mm

Classificatie  IP 64

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Kunststof wit
Montagedoos wit
Snoerpendel zwart

Armaturen met LEDmodule:
Netdelen DALIregelbaar
BEGA Thermal Management ®

Kleurtemperatuur voor LEDmodules
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

LEDlichtbronnen · kleurtemperatuur 3000 K
bij de levering inbegrepen

Armatuurkleur  BEGA Unidure ®

  wit

20 jaar nalevergarantie voor LEDmodules

5454



Een serie stootvaste armaturen van gegoten 
aluminium. Armaturen met veel glas voor 
een hoge transparantie. 
De buitengewoon grote dikte van de kristal-
glazen zorgt voor de robuustheid van deze 
armatuurgroep en bepaalt tegelijkertijd de 
uitstraling ervan. 
Ze kunnen als plafond-, wand- of zuil-
armaturen worden gebruikt. 
Verschillende afmetingen en vermogens en 
ook de hoge classificatie van de armaturen 
maken talrijke toepassingen mogelijk. 

Wij leveren de armaturen met ingebouwde 
LED-modules of in de uitvoering met 
E 27 lampvoet inclusief het in de tabel 
aangegeven aantal geschikte LED-licht-
bronnen. 

Raadpleeg de technische plannings-
gegevens voor de planning en installatie.  
De gebruiksaanwijzingen en informatie-
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LED-levensduur, 
lichtstroom en maximale omgevings-
temperatuur. Bovendien geven ze informatie 
over de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.

Plafond-, wand- en zuilarmaturen
Vrijstralend of afgeschermd licht

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  240 tot 550 lm

Aansluitvermogen  4,0 tot 7,0 W 

Afmeting  120 · 160 mm

Classificatie  IP 65

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Kristalglas, inwendig wit

Armaturen met LED-module: 
BEGA Ultimate Driver ® · on/off
BEGA Thermal Management ®

Kleurtemperatuur voor LED-modules 
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

LED-lichtbronnen · kleurtemperatuur 3000 K 
bij de levering inbegrepen

Armatuurkleur - BEGA Unidure ®

  grafiet – bestelnummer
  zilver – bestelnummer + A

20 jaar nalevergarantie voor LED-modules
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Armaturen met beschermend raamwerk 
voor gebruik op wanden, muren, zuilen 
of soortgelijke architectuurelementen. 
Een extreem robuust frame van gegoten 
aluminium beschermt de randen en hoeken 
van het armatuurglas. 
Dikwandig kristalglas met nauwkeurige 
lichtstrooiende structuren zorgt voor 
de noodzakelijke robuustheid van deze 
armaturen en bepaalt tegelijkertijd hun 
uitstraling. Ze kunnen als plafond-, 
wand- of zuilarmaturen worden gebruikt. 
Verschillende afmetingen en vermogens en 
ook de hoge classificatie van de armaturen 
maken talrijke toepassingen mogelijk. 

Wij leveren de armaturen met ingebouwde 
LED-modules of in de uitvoering met 
E 27 lampvoet inclusief het in de tabel 
aangegeven aantal geschikte LED-licht-
bronnen. 

Stootvaste plafond-, wand- en zuilarmaturen Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  310 tot 385 lm

Aansluitvermogen  4,0 tot 7,0 W 

Afmeting  120 · 160 mm

Classificatie  IP 65

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Kristalglas, inwendig wit

Armaturen met LED-module:
BEGA Ultimate Driver ® · on/off
BEGA Thermal Management ®

Kleurtemperatuur voor LED-modules
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

LED-lichtbronnen · kleurtemperatuur 3000 K
bij de levering inbegrepen

Armatuurkleur - BEGA Unidure ®

  grafiet – bestelnummer
  zilver – bestelnummer + A

20 jaar nalevergarantie voor LED-modules

Raadpleeg de technische plannings-
gegevens voor de planning en installatie.  
De gebruiksaanwijzingen en informatie-
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LED-levensduur, 
lichtstroom en maximale omgevings-
temperatuur. Bovendien geven ze informatie 
over de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.

88



Een extreem robuust raamwerk van 
gegoten aluminium beschermt de randen  
en hoeken van het glas van deze armaturen. 
Het zijn robuuste kristalglazen met nauw-
keurige lichtstrooiende structuren.
De verschillende afmetingen en licht-
opbrengsten van deze armaturen en hun 
gebruik als plafond- of wand armaturen 
maken een groot aantal verlichtings-
oplossingen voor binnen en buiten mogelijk. 
De hoge classificatie maakt het toepassings-
gebied nog groter. 

Armaturen met passieve-infrarood-
bewegings- en lichtsensor reageren in 
het donker op warmtestraling en worden zo 
ingeschakeld bij bewegingen van mensen 
of dieren in de omgeving van de armaturen. 
Ze worden met Bluetooth® en de gratis app 
BEGA Tool geparametreerd. 
Op deze manier kan het lichtniveau voor 
het gewenste detectievlak eenvoudig en 
gemakkelijk geprogrammeerd worden. 

Wij leveren de armaturen met ingebouwde 
LED-modules of in de uitvoering met 

Plafond- en wandarmaturen
naar keuze met PIR-bewegings- en lichtsensor

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  340 tot 845 lm

Aansluitvermogen  4,9 tot 12,0 W 

Afmeting  220 · 275 · 290 · 310 mm

Classificatie  IP 65

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Kristalglas, inwendig wit

Armaturen met LED-module: 
Netdeel on/off 
BEGA Thermal Management ®

Kleurtemperatuur voor LED-modules 
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

LED-lichtbronnen · kleurtemperatuur 3000 K
bij de levering inbegrepen

Armatuurkleur - BEGA Unidure ®

  grafiet – bestelnummer
  zilver – bestelnummer + A

20 jaar nalevergarantie voor LED-modules
24 397 met passieve-infrarood-bewegings-  
en lichtsensor

E 27 lampvoet inclusief het in de tabel 
aangegeven aantal geschikte LED-licht-
bronnen.

Raadpleeg de technische plannings-
gegevens voor de planning en installatie.  
De gebruiksaanwijzingen en informatie-
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LED-levensduur, 
lichtstroom en maximale omgevings-
temperatuur. Bovendien geven ze informatie 
over de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.

90



Armaturen met passieve-
infrarood-bewegings- en 
lichtsensor

Deze serie stootvaste plafond- en wand-
armaturen hebben wij van een nieuwe 
constructie voorzien en zowel op de 
huidige markteisen als op onze LED-
techniek afgestemd. 
De voorgaande armaturen waren 40 jaar 
vormbepalend in het BEGA-programma. 
Als schitterende klassiekers werden ze 
voorbeelden voor buitenarmaturen. 
Nu hebben wij hun design behoedzaam 
veranderd en hun techniek aan de huidige 
eisen aangepast. 
Armaturen voor montage aan plafond of 
wand. De verschillende afmetingen en 
lichtopbrengsten bieden een oplossing  
voor talrijke verlichtingssituaties.  
De armaturen zijn naar keuze verkrijgbaar 
met afschermingen van kristalglas of van 
slagvaste kunststof. 

Armaturen met passieve-infrarood-
bewegings- en lichtsensor reageren in 
het donker op warmtestraling en worden zo 
ingeschakeld bij bewegingen van mensen 
of dieren in de omgeving van de armaturen. 
Ze worden met Bluetooth® en de gratis app 
BEGA Tool geparametreerd. 
Op deze manier kan het lichtniveau voor 
het gewenste detectievlak eenvoudig en 
gemakkelijk geprogrammeerd worden.  
Let op:  
Armaturen met PIR sensor en een DALI-
netdeel zijn alleen geschikt voor een 
toepassing in een aanwezig DALI Systeem. 
Indien de armaturen niet in een DALI 
Systeem toegepast worden dient er een 
extra DALI stroomvoorziening 71 094 of 
70 866 aangelegd te worden. 
De vooraf ingestelde waarden en de 
eventuele wijzigingen hiervan vind u in de 
gebruiksaanwijzingen van de armaturen.

Plafond- en wandarmaturen
naar keuze met PIR-bewegings- en lichtsensor

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom 635 tot 3080 lm

Aansluitvermogen 8,1 tot 28,0 W 

Afmeting Ø 200 · 260 · 350 mm

Classificatie IP 65

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Kristalglas inwendig wit of slagvaste 
kunststof afscherming wit

Netdelen on/off of DALI-regelbaar

Naar keuze met PIR-bewegings- en 
lichtsensor

BEGA Thermal Management ®

LED-kleurtemperatuur 
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

Armatuurkleur - BEGA Unidure ®

  grafiet – bestelnummer
  zilver – bestelnummer + A

20 jaar nalevergarantie voor LED-modules

Raadpleeg de technische plannings-
gegevens voor de planning en installatie.  
De gebruiksaanwijzingen en informatie-
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LED-levensduur, 
lichtstroom en maximale omgevings-
temperatuur. Bovendien geven ze informatie 
over de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.

100
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Een groep zeer smalle, lineaire plafond- 
en wandarmaturen voor vrijstralend licht. 
Armaturen met geringe doorsnede, in drie 
lengtes. 
De smalle rand van het witte armatuurglas 
is vrij van zichtbare schroefverbindingen 
en onderstreept hiermee de lineaire 
vorm. Armaturen die structuren aan 
een bouwwerk kunnen benadrukken of 
accentueren. Afzonderlijk, in groepen 
of als lichtbanden vormen ze effectvolle 
ontwerpelementen. Door hun geringe 
breedte zijn ze ook geschikt voor montage 
in en op profielen. 

Raadpleeg de technische plannings-
gegevens voor de planning en installatie.  
De gebruiksaanwijzingen en informatie-
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LED-levensduur, 
lichtstroom en maximale omgevings-
temperatuur. Bovendien geven ze informatie 
over de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.

Plafond- en wandarmaturen

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  1060 tot 3420 lm

Aansluitvermogen  18,3 tot 54,4 W 

Lengte  520 · 1015 · 1505 mm

Classificatie  IP 65

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Veiligheidsglas

Netdelen DALI-regelbaar

BEGA Thermal Management ®

LED-kleurtemperatuur 
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

Armatuurkleur - BEGA Unidure ®

  grafiet

20 jaar nalevergarantie voor LED-modules
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Sinds decennia zijn BEGAarmaturen van 
deze bouwserie voorbeeldig lichtgevende 
bouwdetails aan talrijke gebouwen in 
de hele wereld. Wij ontwikkelen deze 
armaturen voortdurend verder en stemmen 
de constructie en het ontwerp altijd perfect 
af op onze LEDtechnologie.
De elektrische aansluiting vindt comfortabel 
plaats vóór het inbouwen in het bouw
lichaam. Het succesvol aangesloten 
armatuur wordt vervolgens met het BEGA 
bevestigingssysteem in het bouwlichaam 
of inbouwhuis vastgezet. Alle inbouwmaten 
zijn identiek aan die van de voorgaande 
armaturen.
De smalle en tegelijk schroefloze armatuur
frames zijn uniek.

Naargelang de grootte kunnen de armaturen 
in treden en wanden worden ingebouwd, 
zowel binnen als buiten.

•  De vrijstralende armaturen zijn naar 
keuze verkrijgbaar in twee verschillende 
lichtopbrengsten. Als armaturen voor 
toepassingsgebieden waarbij een  
hogere verlichtingssterkte vereist is,  
of als oriëntatiearmaturen met geringere 
lichtopbrengst.

•  De afgeschermde armaturen dienen 
voor het markeren van gevaarlijke 
plaatsen en verkeersgebieden bij weinig 
omgevingslicht.

Raadpleeg de technische plannings
gegevens voor de planning en installatie.  

Inbouwarmaturen voor wanden of trappenhuizen
voor gelijkliggende of opliggende inbouw 

De gebruiksaanwijzingen en informatie
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LEDlevensduur, 
lichtstroom en maximale omgevings
temperatuur. Bovendien geven ze informatie 
over de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  30 tot 1720 lm

Aansluitvermogen  2,7 tot 23,0 W 

Lengte  170 tot 520 mm

Classificatie  IP 65

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Veiligheidsglas

Netdelen on/off of DALIregelbaar

BEGA Thermal Management ®

Vrijstralend of afgeschermd licht

LEDkleurtemperatuur 
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

Armatuurkleur  BEGA Unidure ®

  grafiet – bestelnummer
  zilver – bestelnummer + A

20 jaar nalevergarantie voor LEDmodules
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Corrosievaste wandinbouwarmaturen van 
edelstaal met een zeer sterke constructie 
voor verschillende toepassingen.  
Armaturen die een betrouwbare en 
rendabele werking garanderen. Er zijn 
verschillende maten verkrijgbaar voor 
individuele verlichtings oplossingen. 
Armaturen waarbij afdekraam en glas 
helemaal strak op elkaar aansluiten. 
De vrijstralende armaturen zijn naar keuze 
verkrijgbaar als oriëntatiearmaturen met 
geringere lichtopbrengst of als armaturen 
voor toepassingsgebieden waarbij een 
hogere verlichtingssterkte vereist is. 
Geringe inbouwdiepte en het BEGA
bevestigingssysteem zorgen voor een 
eenvoudige en efficiënte montage in 
massieve of holle bouwlichamen. 

Naargelang de grootte kunnen de armaturen 
in treden en wanden worden ingebouwd, 
zowel binnen als buiten. 

•  De vrijstralende armaturen zijn naar 
keuze verkrijgbaar als oriëntatiearmaturen 
met geringere lichtopbrengst of als 
armaturen voor toepassingsgebieden 
waarbij een hogere verlichtingssterkte 
vereist is.

•  De armaturen met asymmetrische 
lichtsterkteverdeling schijnen hun licht 
in de breedte de ruimte in en verlichten 
grondoppervlakken breedstralend en 
gelijkmatig.

•  De RGB-inbouwarmaturen zijn geschikt 
voor gebruik in licht en gebouwen
besturingssystemen. Voor het gebruik 
van de RGBinbouwarmaturen is naast 
bedrijfs apparatuur aanvullend een licht
kleur besturing vereist.  
DALIsysteemcomponenten zie pagina 
568 tot 571. 

Wandinbouwarmaturen van edelstaal
Vrijstralende armaturen, armaturen met asymmetrische lichtsterkteverdeling  
of RGBinbouwarmaturen voor additieve kleurmenging

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  2 tot 495 lm

Aansluitvermogen  0,4 tot 25,0 W 

Lengte  100 · 200 · 400 · 1000 mm

Classificatie  IP 67
Veiligheidsklasse  III

Huis en afdekraam van edelstaal
Veiligheidsglas
Aansluitkabel

Voor het gebruik van de armaturen is een 
apart netdeel 24 V DC vereist.  

Vrijstralend licht of asymmetrische 
lichtsterkteverdeling of RGBinbouw
armaturen voor additieve kleurmenging

LEDkleurtemperatuur 
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

20 jaar nalevergarantie voor LEDmodules

Raadpleeg de technische plannings
gegevens voor de planning en installatie. 
De gebruiksaanwijzingen en informatie
bladen op onze website bevatten alle 
armatuurgegevens en de actuele waarden 
voor LEDlevensduur, lichtstroom en 
maximale omgevingstemperatuur. 
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Wandarmaturen
Tweezijdige lichtuittreding

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  255 tot 890 lm

Aansluitvermogen  4,9 tot 14,2 W 

Lengte  250 · 350 mm

Classificatie  IP 65

Aluminium en edelstaal
Kristalglas, inwendig wit

Armaturen met LEDmodule:
BEGA Ultimate Driver ®

on/off of DALIregelbaar
BEGA Thermal Management ®

LEDkleurtemperatuur
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

LEDlichtbronnen · kleurtemperatuur 3000 K
bij de levering inbegrepen

Armatuurkleur  BEGA Unidure ®

  grafiet – bestelnummer
  zilver – bestelnummer + A

20 jaar nalevergarantie voor LEDmodules

Wandarmaturen met afgeschermde 
lichtbron en tweezijdige lichtuittreding. 
Armaturen waarbij het montagevlak 
tegelijkertijd het reflectievlak voor het naar 
boven en beneden uittredende licht is. 
Het directe en gereflecteerde licht van de 
armaturen zorgt voor een nietverblindende 
lichtsfeer met een aangenaam zichtcomfort. 
Armaturen voor veel toepassingen aan 
huizen en in openbare gebieden. 

Wij leveren de armaturen met ingebouwde 
LEDmodules of in de uitvoering met 
E 27 lampvoet inclusief het in de tabel 
aangegeven aantal geschikte LEDlicht
bronnen. 

Raadpleeg de technische plannings
gegevens voor de planning en installatie. 
De gebruiksaanwijzingen en informatie
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LEDlevensduur, 
lichtstroom en maximale omgevings
temperatuur.  
Bovendien geven ze informatie over 
de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.
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Wandarmaturen met geringe bouwdiepte, 
afgeschermde lichtbron en tweezijdige 
lichtuittreding. Armaturen waarbij het 
montagevlak tegelijkertijd het reflectievlak 
voor het naar boven en beneden uittredende  
licht is. 
Dankzij onze LEDtechniek kunnen wij 
armaturen met compacte afmetingen 
en slanke formaten ontwerpen. Het zijn 
armaturen met nauwkeurig uitgevoerde 
huizen van gegoten aluminium met 
gelijkliggend geïntegreerd glas. 
Het directe en het gereflecteerde licht 
van de armaturen genereert een niet
verblindende lichtsfeer met aangenaam 
zichtcomfort. 
Armaturen voor veel toepassingen aan 
huizen en in openbare gebieden. 

Wandarmaturen
Tweezijdige lichtuittreding

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  295 · 510 lm

Aansluitvermogen  4,9 · 6,8 W 

Lengte  200 · 300 mm

Classificatie  IP 65

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Veiligheidsglas

BEGA Ultimate Driver ® · on/off

BEGA Thermal Management ®

LEDkleurtemperatuur
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

Armatuurkleur  BEGA Unidure ®

  grafiet – bestelnummer
  zilver – bestelnummer +  A
  wit – bestelnummer + W

20 jaar nalevergarantie voor LEDmodules

Raadpleeg de technische plannings
gegevens voor de planning en installatie. 
De gebruiksaanwijzingen en informatie
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LEDlevensduur, 
lichtstroom en maximale omgevings
temperatuur.  
Bovendien geven ze informatie over 
de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.
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Wandarmaturen met geringe voorsprong  
en afgeschermde lichtbron. Armaturen 
met een of tweezijdige lichtuit treding, 
waarbij het montagevlak tegelijkertijd ook 
als reflectievlak voor het uittredende licht 
fungeert. 
Dankzij onze LEDtechniek kunnen wij 
armaturen met compacte afmetingen en 
slanke formaten ontwerpen. 
Het zijn armaturen met nauwkeurig 
uitgevoerde huizen van gegoten aluminium 
met gelijkliggend geïntegreerd glas. 
Het directe en het gereflecteerde licht 
van de armaturen genereert een nietver
blindende lichtsfeer met aangenaam 
zichtcomfort. 
Armaturen voor veel toepassingen aan 
huizen en in openbare gebieden. 

Wandarmaturen
Een- of tweezijdige lichtuittreding

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  230 tot 515 lm

Aansluitvermogen  4,9 · 6,8 W 

Lengte  200 · 300 mm

Classificatie  IP 65 

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Veiligheidsglas

BEGA Ultimate Driver ® · on/off

BEGA Thermal Management ®

LEDkleurtemperatuur
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

Armatuurkleur · BEGA Unidure ®

  grafiet – bestelnummer
  zilver – bestelnummer +  A
  wit – bestelnummer + W

20 jaar nalevergarantie voor LEDmodules

De armaturen zijn monteerbaar in elke 
brandstand.

Raadpleeg de technische plannings
gegevens voor de planning en installatie. 
De gebruiksaanwijzingen en informatie
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LEDlevensduur, 
lichtstroom en maximale omgevings
temperatuur.  
Bovendien geven ze informatie over 
de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.
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Wandarmaturen, die in verschillende 
uitvoering lichtaccenten op de wanden 
zetten. 
Afhankelijk van het betreffende omgevings
licht maken ze een nachtelijk wand en 
oppervlakdesign mogelijk. 
Armaturen in verschillende maten, die 
in elke brandstand kunnen worden 
gemonteerd.
Onze LEDtechniek en een lichtsturende
reflector maken deze compacte armaturen 
met geringe voorsprong mogelijk.
Economische armaturen waarmee een 
verscheidenheid van ontwerpvariaties 
en tal van lichteffecten gerealiseerd 

Wandarmaturen 
Vier verschillende lichtuittredingen

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  130 tot 1345 lm

Aansluitvermogen  6,9 tot 23,3 W 

Afmetingen  Ø 145 · 190 mm

Classificatie  IP 65

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Borosilicaatglas
Reflectoroppervlak van zuiver aluminium

Netdeel on/off

BEGA Thermal Management ®

LEDkleurtemperatuur
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

Armatuurkleur · BEGA Unidure ®

  grafiet – bestelnummer
  zilver – bestelnummer +  A
  wit – bestelnummer + W

20 jaar nalevergarantie voor LEDmodules

kunnen worden. Voor een opvallende 
wandverlichting bij gering omgevingslicht  
in de particuliere sector.

Raadpleeg de technische plannings
gegevens voor de planning en installatie. 
De gebruiksaanwijzingen en informatie
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LEDlevensduur, 
lichtstroom en maximale omgevings
temperatuur.  
Bovendien geven ze informatie over 
de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.

172



Een serie compacte en efficiënte wand
armaturen. Het dikwandig kristalglas met 
zijn indruk wekkende ijsranden vormt een 
eenheid qua vorm met het armatuurhuis 
van gegoten aluminium. Modern strak 
en met perfecte proporties presenteren 
deze bouwstenen van het licht zich zowel 
overdag als ’s nachts. Economische en 
esthetische bouwdetails voor goed licht. 
Raadpleeg de technische plannings
gegevens voor de planning en installatie. 
De gebruiksaanwijzingen en informatie
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LEDlevensduur, 
lichtstroom en maximale omgevings
temperatuur.  
Bovendien geven ze informatie over 
de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.

Wandarmaturen

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  300 tot 1185 lm

Aansluitvermogen 4,9 tot 13,3 W 

Afmetingen 120 · 170 · 240 mm

Classificatie IP 65

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Kristalglas, inwendig wit

Netdelen on/off of DALIregelbaar

BEGA Thermal Management ®

LEDkleurtemperatuur
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

Armatuurkleur · BEGA Unidure ®

  grafiet – bestelnummer
  zilver – bestelnummer + A

20 jaar nalevergarantie voor LEDmodules
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B

A CC

B

Wandarmaturen · rechthoekig

LED Netdeel A B C AC/DC

24 338 4,0 W 300 lm on/off 180 100 70 ✔

24 339 6,8 W 610 lm on/off 240 120 85 ✔

24 340 9,8 W 910 lm on/off 280 130 85 ✔

Eenzijdig afgeschermde wandarmaturen, 
die wij perfect op onze LED-techniek 
hebben afgestemd. Armaturen met geringe 
voorsprong en strakke belijning. 
Modern van uiterlijk en economisch in 
gebruik, zijn het duurzame en esthetische 
architectuurdetails voor goed licht. 
Wandarmaturen die afzonderlijk of in 
groepen een oplossing bieden voor veel  
verlichtingssituaties aan huizen en gebouwen  
in de particuliere of openbare sector. 
Tweezijdig afgeschermde armaturen in 
dezelfde afmetingen vindt u op pagina 180. 

De armaturen van deze serie zijn op aan-
vraag ook verkrijgbaar met weerbestendige 
cijfers, symbolen of opschriften. 
Voor een goede herkenbaarheid van 
huisnummers en aanwijzingen, ook vanaf 
grote afstand – overdag en ’s nachts. 

Raadpleeg de technische plannings-
gegevens voor de planning en installatie. 
De gebruiksaanwijzingen en informatie-
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LED-levensduur, 
lichtstroom en maximale omgevings-

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  300 tot 1015 lm

Aansluitvermogen  4,0 tot 13,5 W 

Afmetingen 180 · 240 · 280 mm

Classificatie  IP 65 

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Kristalglas, inwendig wit

BEGA Ultimate Driver ® · on/off

BEGA Thermal Management ®

LED-kleurtemperatuur
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

Armatuurkleur · BEGA Unidure ®

  grafiet – bestelnummer
  zilver – bestelnummer + A

20 jaar nalevergarantie voor LED-modules

Wandarmaturen 
Eenzijdig afgeschermd

temperatuur. Bovendien geven ze informatie 
over de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.
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Tweezijdig afgeschermde wandarmaturen, 
die wij perfect op onze LED-techniek 
hebben afgestemd. Armaturen met geringe 
voorsprong en strakke belijning. 
Modern van uiterlijk en economisch in 
gebruik, zijn het duurzame en esthetische 
architectuurdetails voor goed licht. 
Wandarmaturen die afzonderlijk of in 
groepen een oplossing bieden voor 
veel verlichtingssituaties aan huizen en 
gebouwen in de particuliere of openbare 
sector. 
De armaturen van deze bouwserie kunnen 
naargelang de montagewijze boven en 
onder of naar rechts en links afgeschermd 
zijn. 

Eenzijdig afgeschermde armaturen in 
dezelfde afmetingen vindt u op pagina 178. 

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  325 tot 965 lm

Aansluitvermogen  4,0 tot 13,5 W 

Afmetingen  180 · 240 · 280 mm

Classificatie  IP 65

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Kristalglas, inwendig wit

BEGA Ultimate Driver ® · on/off

BEGA Thermal Management ®

LED-kleurtemperatuur
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

Armatuurkleur · BEGA Unidure ®

  grafiet – bestelnummer
  zilver – bestelnummer + A

20 jaar nalevergarantie voor LED-modules

Wandarmaturen 
Tweezijdig afgeschermd

De armaturen van deze serie zijn op aan-
vraag ook verkrijgbaar met weerbestendige 
cijfers, symbolen of opschriften. 
Voor een goede herkenbaarheid van 
huisnummers en aanwijzingen, ook vanaf 
grote afstand – overdag en ’s nachts.  

Raadpleeg de technische plannings-
gegevens voor de planning en installatie. 
De gebruiksaanwijzingen en informatie-
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LED-levensduur, 
lichtstroom en maximale omgevings-
temperatuur.  
Bovendien geven ze informatie over 
de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.
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Compacte en krachtige wandstralers, naar 
keuze met symmetrische of asymmetrische 
lichtsterkteverdeling.

•  De armaturen met symmetrische licht-
sterkteverdeling dienen voor het verlichten 
van grote wand vlakken, waarbij het 
montagevlak tegelijkertijd reflectievlak is. 

•  De armaturen met asymmetrische 
lichtsterkteverdeling verlichten, afhankelijk 
van de brandstand, voornamelijk de aan 
het montagevlak grenzende vlakken zoals 
plafonds, gewelven, luifels of vloeren.

Gelijkliggend veiligheidsglas verhindert 
vuilafzetting en stuwwater op de armaturen. 
Duurzame bouwdetails, die overtuigen 
door een zorgvuldige en verantwoorde 
constructie en kwalitatief hoogwaardige 
lichttechniek en afwerking.

De armaturen kunnen met de lichtuittreding 
naar boven of beneden worden gemonteerd.

Raadpleeg de technische plannings-
gegevens voor de planning en installatie.  
De gebruiksaanwijzingen en informatie-
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LED-levensduur, 
lichtstroom en maximale omgevings-
temperatuur. Bovendien geven ze informatie 
over de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.

Wandarmaturen · vlakstralers
Symmetrische of asymmetrische 
lichtsterkteverdeling

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  2815 tot 4880 lm

Aansluitvermogen  20,5 · 32,5 W 

Afmetingen  165 · 260 mm

Classificatie  IP 65 

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Veiligheidsglas
Reflector van geanodiseerd aluminium

Netdelen DALI-regelbaar

BEGA Thermal Management ®

LED-kleurtemperatuur
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

Armatuurkleur · BEGA Unidure ®

  grafiet – bestelnummer
  zilver – bestelnummer +  A
  wit – bestelnummer + W

20 jaar nalevergarantie voor LED-modules

Lichtsterkteverdeling
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Een nieuwe armaturenfamilie in drie lengtes 
en met een- of tweezijdige lichtuittreding. 
Wandarmaturen met een hoge classificatie 
voor binnen- en buitengebruik. 
Het zijn lichtgevende ontwerpelementen, 
die afzonderlijk, in rijen of in groepen 
interessante verlichtingsconcepten mogelijk 
maken. 

De armaturen kunnen onafhankelijk van de 
brandstand naar wens worden gemonteerd.

Raadpleeg de technische plannings-
gegevens voor de planning en installatie.  
De gebruiksaanwijzingen en informatie-
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LED-levensduur, 
lichtstroom en maximale omgevings-
temperatuur. Bovendien geven ze informatie 
over de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.

Lineaire wandarmaturen · vlakstralers
Een- of tweezijdige lichtuittreding
Symmetrische of asymmetrische 
lichtsterkteverdeling

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  1400 tot 8435 lm

Aansluitvermogen  26,0 tot 104,0 W 

Lengte  630 · 930 · 1230 mm

Classificatie  IP 65

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Veiligheidsglas
Reflector van geanodiseerd aluminium

Netdelen DALI-regelbaar

BEGA Thermal Management ®

LED-kleurtemperatuur
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

Armatuurkleur · BEGA Unidure ®

  grafiet – bestelnummer
  zilver – bestelnummer + A

20 jaar nalevergarantie voor LED-modules

Lichtsterkteverdeling
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Deze armatuurkoppen uit ons modulaire 
systeembolderarmaturen-programma 
verspreiden hun volledig afgeschermde 
licht 360° rotatiesymmetrisch op het te 
verlichten grondoppervlak. 
Armaturen voor een niet-verblindende 
verlichting van paden, oppervlakken en 
opritten. 

Bestel gewoon de bolderarmatuurkop en 
aanvullend de gewenste bolderbuis. 

Een overzicht van de geschikte bolderbuizen 
voor deze bolderarmatuurkop vindt u 
bovenaan de volgende pagina.  
Meer informatie over alle ronde bolderbuizen 
vindt u op pagina 246. 

De BEGA systeembolderarmaturen zijn 
voorzien van een uitrichtbaar bevestigings-
systeem. Het kan zowel op een ter plaatse 
aanwezig fundament of op een BEGA-
grondstuk worden geschroefd.  
De grondstukken dient u als accessoires 
apart te bestellen. Meer informatie over 
BEGA grondstukken vindt u op pagina 583. 

Raadpleeg de technische plannings-
gegevens voor de planning en installatie.  
De gebruiksaanwijzingen en informatie-
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LED-levensduur, 

Systeembolderarmaturen
Afgeschermd · lichtuittreding 360°

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  1285 · 1575 lm

Aansluitvermogen  20,0 · 33,0 W 

Classificatie  IP 65 

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Veiligheidsglas
Reflector van geanodiseerd aluminium

Netdelen DALI-regelbaar

BEGA Thermal Management ®

Afgeschermd met reflector
Lichtuittreding 360°

LED-kleurtemperatuur
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

Armatuurkleur · BEGA Unidure ®

  grafiet – bestelnummer
  zilver – bestelnummer + A

20 jaar nalevergarantie voor LED-modules

lichtstroom en maximale omgevings-
temperatuur. Bovendien geven ze informatie 
over de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.
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Compacte armaturen in twee afmetingen 
voor vele situaties aan paden en terrassen, 
in particuliere tuinen en bij entrees. Vanaf 
geringe hoogte verlichten deze armaturen 
grondoppervlakken gelijkmatig en zonder 
te verblinden. De zuinige en efficiënte 
LED-techniek maakt van deze armaturen 
onderhoudsvrije en moderne armaturen 
voor uw tuinarchitectuur. 

Deze armaturen geven minder dan 1% van 
de armaturenlichtstroom af in de bovenste 
halve ruimte van de armaturen. De exacte 
gegevens vindt u in de informatiebladen 
van de armaturen op onze website. 

Economische en duurzame armaturen door 
moderne LED-techniek met warm witte 
kleurtemperatuur 3000 K.

U kunt naar keuze de armaturen bestellen: 
• met grondstuk 
• met montageplaat 
Meer informatie over BEGA grondstukken 
vindt u op pagina 581.

Als een doorvoerbedrading naar een ander 
armatuur gewenst is, adviseren wij het 
gebruik van BEGA-verdeeldozen.  
Meer informatie over BEGA verdeeldozen 
vindt u op pagina 581. 

Raadpleeg de technische plannings-
gegevens voor de planning en installatie.  
De gebruiksaanwijzingen en informatie-

Armaturen voor tuin- en padverlichting voor de particuliere sector
Afgeschermd licht

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  235 · 850 lm

Lichtstroomaandeel  
in de bovenste halve ruimte  < 1%

Aansluitvermogen  4,9 · 13,6 W 

Classificatie  IP 65

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Veiligheidsglas

Netdeel on/off

BEGA Thermal Management ®

LED-kleurtemperatuur 
3000 K – bestelnummer + K3

Armatuurkleur · BEGA Unidure ®

  grafiet – bestelnummer
  zilver – bestelnummer + A

20 jaar nalevergarantie voor LED-modules

bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LED-levensduur, 
lichtstroom en maximale omgevings-
temperatuur. Bovendien geven ze informatie 
over de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.
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Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  975 tot 3910 lm

Aansluitvermogen  9,6 tot 41,0 W 

Classificatie  IP 65

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Veiligheidsglas
Reflectoroppervlak van aluminium
Optische siliconenlens BEGA Hybrid Optics®

5 m aansluitkabel met UniLink steekverbinding

Netdeel on/off

BEGA Thermal Management ®

LEDkleurtemperatuur 
3000 K – bestelnummer + K3 
4000 K – bestelnummer + K4

Armatuurkleur · BEGA Unidure ®

  grafiet – bestelnummer
  zilver – bestelnummer + A

Schijnwerpers met grondpen
Armatuurkleur · BEGA Unidure ®

  grafiet

20 jaar nalevergarantie voor LEDmodules

Lichtsterkteverdeling

46  64°

Krachtige schijnwerpers BEGA UniLink met grondpen · met aansluitadapter

De krachtige schijnwerpers BEGA UniLink 
behoren tot de groep van schijnwerpers op 
de pagina’s 348 tot 353. 

Alle BEGA UniLink armaturen hebben 
standaard een vijf meter lange aansluitkabel 
met een waterdichte steekverbinding.  
Hieropkunnen indien nodig verlengkabels  
of vijfvoudige verdelers worden aangesloten.
Zo kunnen eenvoudig en snel meerdere 
armaturen, bijvoorbeeld op afgelegen 
plekken in een tuin worden geplaatst.
Het systeem kan altijd worden uitgebreid 
of aangepast door middel van extra 
vijfvoudige verdelers en verlengkabels en 
aanvullende armaturen met BEGA UniLink 
steekverbindingen.

Alle aansluit en verlengkabels zijn flexibel 
en kunnen vrij, op de grond, in bomen of  
in bouwconstructies worden gelegd.

Opmerking:
Voor de aansluiting van een afzonderlijk 
BEGA UniLink armatuur of een UniLink 
systeem op het stroomnet is altijd een  
apart te bestellen stekker nodig.

Een overzicht van alle leverbare stekkers 
voor verschillende landen en meer informatie 
over BEGA UniLink vindt u op pagina 576.

In de tabel op pagina 353 vindt u BEGA 
UniLink schijnwerpers in twee uitvoeringen.

Schijnwerpers met grondpen zijn geschikt 
voor verplaatsbare bevestiging in de grond. 

Schijnwerpers met aansluitadapter 
kunnen met talrijke accessoires worden 
gecombineerd, bijvoorbeeld voor de 
montage  aan bomen, buizen of hout
constructies. 

Een overzicht van alle accessoires voor 
schijnwerpers met aansluitadapter vindt  
u op pagina 574. 

Meer informatie over BEGA Hybrid Optics® 
vindt u op pagina 14. 

Voor deze schijnwerpers zijn als accessoires 
afschermingen en strooischijven voor 
het wijzigen van de lichtsterkteverdeling 
verkrijgbaar. 
Deze kunnen afzonderlijk of in combinatie 

worden gebruikt. De accessoires dient  
u afzonderlijk te bestellen.

Raadpleeg de technische plannings
gegevens voor de planning en installatie.  
De gebruiksaanwijzingen en informatie
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LEDlevensduur, 
lichtstroom en maximale omgevings
temperatuur. Bovendien geven ze informatie 
over de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.
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Oriëntatiearmaturen Schijnwerpers
symmetrisch

Armatuurgegegevens

Drukbelasting  1000 kg

Armaturenlichtstroom  5 tot 270 lm

Aansluitvermogen  0,35 tot 5,2 W 

Afmeting  Ø 37 · 50 · 75 mm

Classificatie  IP 68 · 20 m 
veiligheidsklasse  III

Edelstaal · veiligheidsglas
Reflectoroppervlak van zuiver aluminium
Inbouwhuls van glasvezelversterkt kunststof

Voor het gebruik van de armaturen  
is een apart netdeel 24 V DC vereist. 

Geïntegreerde waterstopper en aansluitkabel

LED-kleurtemperatuur  
3000 K – bestelnummer + K3 
4000 K – bestelnummer + K4

Op aanvraag zijn de armaturen verkrijgbaar 
in de lichtkleuren groen, blauw, amber  
en rood.

20 jaar nalevergarantie voor LED-modules

Lichtsterkteverdeling

388
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BEGA systeemlichtbouwelementen zijn  
een modulair armaturenprogramma.

Deze zijn naar keuze verkrijgbaar met  
symmetrische of asymmetrisch-bandvormige 
lichtsterkte verdeling en in verschillende 
lichtpunt hoogten. Armaturen voor velerlei 
toepassingen in de openbare ruimte. 
Afhankelijk van de lichtsterkteverdeling zijn 
ze bijvoorbeeld geschikt voor de verlichting 
van pleinen, straten, parkeerplaatsen en 
verkeersluwe zones. 

Deze armaturen geven minder dan 1% van 
de armaturenlichtstroom af in de bovenste 
halve ruimte van de armaturen. De exacte 
gegevens vindt u in de informatiebladen 
van de armaturen op onze website. 

Bestel gewoon accessoires en de licht-
bouwelementbuis. Tijdens de montage 
kunnen beide modules eenvoudig en 
snel met elkaar worden verbonden. 

De bij deze lichtbouwelementkop passende 
lichtbouwelementbuis vindt u bovenaan de 
volgende pagina. 
Meer informatie over alle lichtbouwelement-
buizen vindt u op pagina 453.

Accessoires voor de vermogensreductie 
van armaturen met DALI-interface en de 
technische gegevens van de aansluitkasten 
vindt u op pagina 584. 

Raadpleeg de technische plannings-
gegevens voor de planning en installatie.  
De gebruiksaanwijzingen en informatie-
bladen op onze website bevatten alle 
actuele waarden voor LED-levensduur, 

BEGA systeemlichtbouwelementen
Symmetrische of asymmetrisch-bandvormige lichtsterkteverdeling

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  2360 tot 6460 lm

Lichtstroomaandeel  
in de bovenste halve ruimte  < 1%

Aansluitvermogen  22,5 tot 52,0 W 

Classificatie  IP 65

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Kunststof cilinder helder
Reflector van geanodiseerd aluminium 

BEGA Ultimate Driver ® · DALI-regelbaar

BEGA Thermal Management ®

Symmetrische of asymmetrisch-
bandvormige lichtsterkteverdeling

LED-kleurtemperatuur 
3000 K – bestelnummer + K3
4000 K – bestelnummer + K4

Armatuurkleur · BEGA Unidure ®

  grafiet – bestelnummer
  zilver – bestelnummer + A

20 jaar nalevergarantie voor LED-modules

lichtstroom en maximale omgevings-
temperatuur. Bovendien geven ze informatie 
over de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.
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B

A

Tuinarmaturen

Inclusief LED-lamp Lampvoet A B C Grondstuk

84 071 1 × 4,0 W 205 lm E 14 220 950 130 70 894
84 074 1 × 7,0 W 350 lm E 27 300 1000 150 70 895

Deze armaturenfamilie bestaat uit 
wandarmaturen, een pendelarmatuur en 
tuinarmaturen. 
Afgeschermde armaturen van koper 
en mondgeblazen triplex opaalglas in 
verschillende afmetingen. Deze duurzame 
en aantrekkelijk vormgegeven armaturen 
scheppen met hun zachte licht een 
aangename atmosfeer.
Of het nu gaat om afzonderlijke armaturen 
– geplaatst rond een bouwwerk – of als 
groep in een project: Deze armaturen zijn 
stijlvolle lichtobjecten voor de verlichting 
van huis en tuin en overal waar sfeervol licht 
gewenst is.
Het materiaal koper heeft een lange en 
rijke traditie die wij met deze armaturen 
voortzetten. Koper vormt na verloop van 
tijd zijn eigen beschermlaag en krijgt pas 
zijn onmiskenbare karakter door het patina 
dat zich ontwikkelt. 

Wandarmaturen worden met een montage-
plaat van edelstaal op de ondergrond 
bevestigd. 

Deze BEGA tuinarmaturen zijn voorzien 
van een uitrichtbaar bevestigingssysteem. 
Het kan zowel op een ter plaatse aanwezig 
fundament of op een BEGA-grondstuk 
worden geschroefd. De grondstukken dient 
u als accessoires apart te bestellen.  
Meer informatie over BEGA grondstukken 

Wandarmaturen · pendelarmatuur · tuinarmaturen

Armatuurgegegevens

Armaturenlichtstroom  140 tot 350 lm

Aansluitvermogen  4,0 tot 8,0 W 

Wandarmaturen en tuinarmaturen 
Classificatie  IP 44
Pendelarmaturen classificatie  IP 20

Koper, messing en gegoten messing
Mondgeblazen opaalglas met schroefdraad

84 074 kristalbellenglas met schroefdraad

Pendelarmatuur met snoerpendel 
Kleur zwart

Tuinarmaturen met voetplaat van gegoten 
brons

LED-lampen kleurtemperatuur 3000 K 
bij de levering inbegrepen

vindt u op pagina 583. 

Wij leveren de armaturen in de uitvoering 
met E 14 of E 27 lampvoet inclusief het  
in de tabel aangegeven geschikte aantal 
LED-lampen. 

Raadpleeg de technische plannings-
gegevens voor de planning en installatie  
in de gebruiksaanwijzingen en informatie-
bladen op onze website.
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