
OPPLE.COM

Vervang uw oude installatie 
door LED en bespaar 65%.  
De terugverdientijd ligt nu  
ruim onder 1 jaar!

Armatuur 2x 58W HID 400W ECOMAX G2

Totaal vermogen armatuur (in Watt) 128 480 200

Aantal armaturen* 756 196 169

Gemiddeld lichtniveau* 173lx 179lx 184lx

Investering 
(Aankoop nieuwe armaturen, incl. 
plaatsingskosten €35/armatuur)

 € 67.938 

Jaarlijkse Energiekosten 
op basis van 250 dagen, 12u/d  
Energie prijs € 0,45/Kwh

 € 130.637  € 127.008  € 45.630 

Return 
on Investment 

<1 jaar

OPPLE Lighting biedt een ruim assortiment met Highbay oplossingen voor 
magazijnen en industriële applicaties met nog scherpere prijzen dan voorheen. 
Rekening houdend met de hoge energieprijs op dit moment ligt de terugverdientijd 
van bijvoorbeeld een Highbay EcoMax nu op minder dan één jaar!

Wij adviseren u graag persoonlijk. Bel 088 056788 of 
stuur een e-mail naar SERVICE@OPPLE.com 
Wij nemen dan contact met u op.

Jaarlijkse besparing op energie

tov 2x58W  € 85.007 

tov HID 400W  € 81.378 

ROI tov 2x58W 0,80 jaar

ROI tov HID 400W 0,83 jaar

*Gebaseerd op project: hal 250m x 80m x 6m
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Volgend jaar worden alle (compact) fluorescentie lampen uitgefaseerd.
OPPLE Lighting biedt een goede, betere en beste oplossing om de oude 
verlichting te vervangen door LED in de verschillende segmenten.

U kunt fluorescentielampen een-op-een vervangen door LED T8 buizen. Dit is een goede oplossing.
Er geldt een aantal condities bij deze vervanging:
• Alleen geschikt voor een EM ballast
• Alleen te gebruiken met een LED dummy starter
• De buizen kunnen NIET in serie geschakeld worden

Een betere oplossing zou zijn om het complete armatuur inclusief lamp te vervangen door een  
LED armatuur. Dit kan een-op-een zonder aanpassingen aan de installatie.
 
De beste oplossing is om het complete armatuur inclusief lamp te vervangen door een SMART LED 
armatuur. Ook dan is er geen aanpassing aan de installatie of bedrading nodig. In combinatie met  
Smart sensoren kunnen besparingen tot wel 70% worden gerealiseerd ten opzichte van de oude 
situatie.

Applications Conventional           
light source

OPPLE Solutions

GOOD BETTER BEST

Offices 
& 

Schools

CFL
Phase-out 
Feb 2023

T8
Phase-out  
Aug 2023

T8 Tube Slim Panel Performer Slim Panel Performer

Downlight Compact Downlight Performer Downlight Performer

Warehouse 
& 

Production

T8 Tube Waterproof Performer Waterproof Performer

Highbay EcoMax Highbay Performer Highbay Performer

Waterproof EcoMax Trunking Trunking

Parking T8 Tube  Waterproof Performer  Waterproof Performer

Others
 Filament lamps & Clio Modules
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