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Stap opzij of
			stap vooruit?
Echte professionals kiezen Philips CoreLine voor elk project
waar licht het verschil maakt
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Geen keuze of
 geen grenzen?
Wanneer verlichting echt het verschil maakt, wilt u
uw klanten de allerbeste kwaliteit en keuze bieden.
De Philips CoreLine voorziet dit alles en nog veel meer
met een volledig assortiment eenvoudig te installeren
LED-armaturen voor elke toepassing en situatie.
Geniet van meer prestaties en variatie met
Philips CoreLine - het complete assortiment
hoogwaardige LED-verlichting dat de
referentie is in de markt.
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Nu met

jaar

www.philips.be/coreline
www.philips.nl/coreline

garantie!
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CoreLine
Waterdicht

CoreLine Wanden plafondarmatuur

CoreLine Batten
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CoreLine
SlimDownlight

CoreLine Bollard

CoreLine Malaga

CoreLine Tempo

Industrie

CoreLine –
voor elk project
waar licht het
verschil maakt

• Krachtige verlichting met kosten en veiligheid in het achterhoofd
• Verlichting die beter presteert en tegelijkertijd meer bespaart
• Duurzaam en kostenefficiënt voor meer veiligheid en gezondheid

Kantoren
• Productiviteitsverhogende verlichting waarin mensen graag werken
• Verlichting die ruimte en productiviteit optimaliseert
• Slimme, optimale verlichting voor meer productiviteit en welzijn

Parkeergarages
•R
 obuuste verlichting die de veiligheid verhoogt en tegelijkertijd de
kosten verlaagt
•V
 erlichting die veiligheid en gemak voorop stelt
•S
 tevige, "safety first" verlichting voor meer zichtbaarheid en besparingen

Retail
• Gastvrije verlichting die ervoor zorgt dat klanten blijven terugkomen
• Verlichting die de winkelbeleving verbetert
•W
 arme, uitnodigende verlichting voor meer verkoop en tevredenheid

Buitenverlichting
• Bespaar energie en verbeter de verkeersveiligheid
• Beperk de CO2-uitstoot voor een groenere, duurzamere stad
• Sluit nieuwe en bestaande straatverlichting snel en eenvoudig aan
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Kosten verlagen

Aanbevolen armaturen voor de

Industrie

 ctiviteiten
A
optimaliseren
 ezondheid en
G
veiligheid bevorderen
 uurzaamheid
D
verbeteren

CoreLine Highbay
Voor magazijnen en algemene productieruimten met
middelhoge/hoge plafonds
• Hoog rendement tot 140 lm/W
• Lange levensduur van 70.000 uur bij L70
• Eenvoudige installatie dankzij enkelpuntsophanging
• Lage verblindingsindex en consistente kleurweergave van ›80
• Geschikt voor vervanging van 250 W/400 W conventionele highbays

CoreLine Waterdicht
Waterdichte armatuur voor diverse toepassingen zoals
parkeergarages, magazijnen of algemene verlichting
• Energiebesparing en langere levensduur verlagen de exploitatiekosten
• Vernieuwd, robuust ontwerp voor een slimmere, eenvoudigere en
snellere installatie
• Uniforme lichtverdeling met brede bundel die een eenvoudig en
aantrekkelijk lichtontwerp ondersteunt
• Optionele bewegingsdetectie, noodverlichting, DALI en
waterdichte externe connector (WEC)
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Nieuw

Verkrijgbaar in
drie maten:
• Ø 385 mm
• Ø 450 mm
• Ø 510 mm

Optioneel
DALI-dimmen
voor verdere
energie
besparingen
Makkelijke installatie

Energiezuinig en
lange levensduur:
tot 140 lm/W en
50.000 uur L75
levensduur

Verbeterde product
architectuur met
geoptimaliseerd
elektrisch en
mechanisch ontwerp
(langere schuif
regelaars, betere
metalen sloten,
gereedschapsloze
elektrische
verbindingen)

Veel beschikbare
opties: L600/
1200/1500/1500,
tot 8000  lm,
4000 K
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Kosten verlagen

Aanbevolen armaturen voor de

Industrie
CoreLine Lichtlijn
Ontworpen voor supermarkten, magazijnen en
assemblageruimten
• Oplossing met minder onderhoud en beste lichtopbrengst per euro
• Uitstekende bundelvormen en straling voor productverbetering
• Levensduur: 50.000 uur bij L80

CoreLine Batten
LED-armaturen die bijzonder geschikt zijn voor
montagelijnen en koofverlichting
• Interact Ready versie: geïntegreerde draadloze antenne
voor gebruik met Interact Pro app en dashboard
• Algemene verlichting - ter vervanging van de traditionele TL-D
• Installatieflexibiliteit en lengtematen gelijk aan TL-D
• Uitstekende prestaties en lichtkwaliteit met matte diffuser
• Directe vervanging van conventionele lichtbalken wat betreft
lichtprestaties, installatie, flexibiliteit en lengte
• Levensduur: 50.000 uur bij L70
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 ctiviteiten
A
optimaliseren
 ezondheid en
G
veiligheid bevorderen
 uurzaamheid
D
verbeteren

Zeer efficiënte en
betrouwbare
LED-modules

Installatieflexibiliteit en
lengtematen gelijk aan
TL-D

Geavanceerde optieken
maken nauwkeurige en
energiebesparende
bundelvormen mogelijk

DALI en
noodverlichting
als opties
beschikbaar

DALI en
noodverlichting
als opties
beschikbaar
Doorvoerbedrading
standaard meegeleverd
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 ctiviteiten
A
optimaliseren

Aanbevolen armaturen voor

Kantoren
CoreLine Inbouw
LED-inbouwarmatuur voor algemene verlichtingstoepassingen
• Interact Ready versie: geïntegreerde draadloze antenne
voor gebruik met Interact Pro app en dashboard
• Makkelijke aansluiting (met looping)
• Flikkervrij dankzij krachtige driver
• Levensduur: 50.000 uur bij L70

CoreLine Opbouw
LED-opbouwarmatuur voor algemene verlichtingstoepassingen
• Makkelijke aansluiting (met looping)
• Interact Ready versie: geïntegreerde draadloze antenne
voor gebruik met Interact Pro app en dashboard
• Slank ontwerp en <47 mm hoogte
• Levensduur: 50.000 uur bij L70
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Productiviteit verhogen
 uurzaamheids
D
doelstellingen
ondersteunen
Ruimte optimaliseren

Slank ontwerp
met een hoogte
van minder dan
35 mm

Pendelset verkrijgbaar
als accessoire

Kantoorconforme
optiek
verkrijgbaar OC versie

Ook beschikbaar als
inbouwversie voor
gebruik in rasterplafonds
(zie boven)

Geschikt voor
installatie aan
gipsplafond

DALI en
noodverlichting
als opties
beschikbaar
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 ctiviteiten
A
optimaliseren

Aanbevolen armaturen voor

Kantoren
CoreLine Panel
LED-inbouwarmatuur voor algemene verlichtingstoepassingen
• Interact Ready versie: geïntegreerde draadloze antenne
voor gebruik met Interact Pro app en dashboard
• Slanke en robuuste behuizing van aluminium
• Flikkervrije armatuur met krachtige driver
• Kantoorconforme versies verkrijgbaar (UGR<19)
• Inbouw-, opbouw- en pendeltoepassingen
• Optionele noodverlichting
• 4300 lm lichtopbrengst tot 123 lm/W
• Levensduur: 50.000 uur bij L75

CoreLine Downlight
De perfecte downlight voor gebruik in
algemene verlichtingstoepassingen
• Interact Ready versie: geïntegreerde draadloze antenne voor
gebruik met Interact Pro app en dashboard
• Geschikt voor meer professionele toepassingen door dimopties
en verschillende optieken (witte en hoogglans reflector)
• Betrouwbare DALI en innovatieve connectiviteitsopties (Interact)
• IP54- en noodverlichtingsversies optioneel verkrijgbaar
• Levensduur: 50.000 uur bij L70
• Tot 115 lm/W
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Productiviteit verhogen
 uurzaamheids
D
doelstellingen
ondersteunen
Ruimte optimaliseren

Bevestigingsaccessoires
beschikbaar

Witte reflector

Makkelijke installatie

Hoogglans reflector

Verkrijgbaar in
verschillende
maten:
• 600 × 600 mm
• 622 × 622 mm
• 300 × 1200 mm
• 300 × 600 mm

Twee maten en
lichtopbrengsten
verkrijgbaar:
• Ø 150 mm –
1100 lm
• Ø 200 mm –
2200 lm
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Aanbevolen armaturen voor

Parkeer
garages
Parking

 ctiviteiten
A
optimaliseren
Optimize operations
De veiligheid verhogen
Enhance safety
Lagere operationele
Decreased operational
kosten
costs
De zichtbaarheid
Improve visibility
verbeteren

CoreLine Waterdicht
Waterdichte armatuur voor diverse toepassingen zoals
parkeergarages, magazijnen of algemene verlichting

Nieuw

• Energiebesparing en langere levensduur verlagen de exploitatiekosten
• Vernieuwd, robuust ontwerp voor een slimmere, eenvoudigere en
snellere installatie
• Uniforme lichtverdeling met brede bundel die een eenvoudig
en aantrekkelijk lichtontwerp ondersteunt
• Optionele bewegingsdetectie, noodverlichting, DALI
en waterdichte externe connector (WEC)

CoreLine Wand- en plafondarmatuur
Voor circulatiezones zoals gangen en trappenhuizen
• Universele oplossing voor verschillende toepassingsvereisten
• Directe vervanging van traditionele wandarmaturen
• Het juiste visuele comfort in gemeenschappelijke ruimten
• Standaard water- en vandalismebestendig (IP65/IK08)
• Optionele bewegingsdetectie met groeperingsfunctie
• Optionele noodverlichting en DALI-versies
• Levensduur: 50.000 uur bij L70

CoreLine Batten
Voor productieruimten met lage plafonds
• Algemene verlichting - ter vervanging van de conventionele TL-D
• Levensduur: 50.000 uur bij L70
• Flexibiliteit bij de installatie en lengtes gelijk aan TL-D
• Uitstekende prestaties en lichtkwaliteit dankzij de matte diffuser
• Beschikbare wattage: 19 W, 38 W, 60 W
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Energiezuinig en
lange levensduur:
tot 140 lm/W en
50.000 uur L75
levensduur

Makkelijke installatie
met looping-wire optie

Betrouwbare,
geïntegreerde
LED-technologie
zorgt voor een
onderhoudsvrije
installatie en een
lange levensduur

Verbeterde product
architectuur met
geoptimaliseerd
elektrisch en
mechanisch ontwerp
(langere schuif
regelaars, betere
metalen sloten,
gereedschapsloze
elektrische
verbindingen)

Veel beschikbare
opties:
L600/1200/1500,
tot 8000 lm,
4000 K

Slanke versie met een
diameter van 35 cm
(1200 of 2000 lm)

Diepere versie met een
diameter van 35 of 48 cm
(1200, 2000 of 3400 lm)

Matte diffusor
zorgt voor visueel
comfort
Eenvoudige installatie
zonder de lichtkap te
verwijderen
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De beleving verbeteren

Aanbevolen armaturen voor

Retail

CoreLine Opbouwspot
Accentverlichting voor winkels of horeca
• Modern design dat past in de meeste interieurs
• Directe vervanging van traditionele CDM-spots
• Aansluitbaar op standaard 3C-railsystemen
• Middelgrote bundel (23D) of brede bundelhoek (36D) beschikbaar
• Energiezuinig: tot 90 lm/W
• Levensduur: 50.000 uur bij L70

CoreLine Inbouwspot
Inbouwspot voor accentverlichting
• Interact Ready versie: geïntegreerde draadloze antenne
voor gebruik met Interact Pro app en dashboard
• Hoogwaardige materialen voor decoratieve toepassingen
en speciale verblindingsvrije optiek
• Flikkervrije armatuur met krachtige driver
• Dimbaar met breed scala aan wanddimmers
• Meerdere randen beschikbaar in wit, aluminium en zwart
• Slank ontwerp past bij de meeste plafondtypes
• Levensduur: 50.000 uur bij L70

CoreLine SlimDownlight
De ultradunne downlight voor algemene
verlichtingstoepassingen met een beperkte inbouwhoogte
• Interact Ready versie: geïntegreerde draadloze antenne
voor gebruik met Interact Pro app en dashboard
• Uniform "lichtoppervlak" downlight oplossing
• Producthoogte van minder dan 50 mm
• Inbouw- en opbouwversie verkrijgbaar
• Slank ontwerp past bij de meeste plafondtypes
• Levensduur: 50.000 uur bij L70 16
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Klanten engageren
 uurzaamheid
D
verbeteren
 ctiviteiten
A
optimaliseren

Verzonken lens voor
visueel comfort

Makkelijke installatie

Zwarte versie

Modulair product met
veel verschillende
randontwerpen

Verkrijgbaar in
drie lichtniveaus:
• 650 lm
• 900 lm
• 1200 lm

Drie maten en
lichtopbrengsten
verkrijgbaar:
• Ø 68 mm/650 lm

Makkelijke installatie

Opbouwversies
verkrijgbaar in 150 en
200 diameter

• Ø 150 mm/1100 lm
• Ø 200 mm/2100 lm
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Aanbevolen armaturen voor

Buiten
verlichting

De beleving verbeteren
Klanten engageren
 uurzaamheid
D
verbeteren
 ctiviteiten
A
optimaliseren

CoreLine Lichtzuil
Professionele lichtzuil die 's nachts begeleiding biedt en dankzij
het discrete ontwerp goed past in de meeste stadslandschappen,
zoals parken, pleinen en speeltuinen.
• Comfortabel licht
• Makkelijk te installeren
• Bespaart energie in vergelijking met conventionele lampen

CoreLine Malaga
Ontworpen voor algemene weg-, straat- en residentiële toepassingen
• Betrouwbare kwaliteit: behuizing van gietaluminium en
gehard vlak glas
• Onderhoudbaar, driver kan worden vervangen
• IP65 en IK08 zorgen voor een duurzame werking

CoreLine Tempo
Professionele schijnwerper voor algemene buitenverlichting, ideaal
voor sportfaciliteiten, parkeerplaatsen en industrieterreinen
• Vervanging van conventionele schijnwerpers tot 400 Watt
• Hoogwaardige asymmetrische en symmetrische optieken
• U-vormige universele montagebeugel en externe 3-polige IP68-connector
voor eenvoudige aansluiting
• Betrouwbare kwaliteit: behuizing van gietaluminium garandeert robuustheid,
trillingsbestendigheid en bescherming tegen windkracht
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Verkrijgbaar met
symmetrische of
asymmetrische
optiek en
grondstuk
accessoire

• 1000 lm
lichtopbrengst
• 1 m hoog
• IP65 / IK10

Verkrijgbaar in
warm wit en
neutraal wit

Verkrijgbaar met
twee optieken
(DM en DW) en
twee formaten

Gemakkelijk
rendement op de
investering. De
investering in de
armatuur is al
terugverdiend door de
besparing van
lampwissels die nodig
zijn voor SON-T
lamparmaturen.

Een energiebesparing
van 50 % vermindert
de jaarlijkse exploi
tatiekosten van de
installatie.
Verkrijgbaar in
3700 lm, 5500 lm,
7500 lm, 7500 lm en
11000 lm

Verkrijgbaar in
warm wit en
neutraal wit

Kustbestendige
behandeling en
zwembad
bescherming zijn
beschikbaar

Product verkrijgbaar
in 4 types/
afmetingen:
• CoreLine Tempo klein
BVP110 - Lengte 285 mm
• CoreLine Tempo medium
BVP125 - Lengte 383 mm
• CoreLine Tempo groot
BVP130 - Lengte 486 mm
• CoreLine Tempo extra groot
BVP140 - Lengte: 583 mm
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