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AAA-LUX, specialist in
LED schijnwerpers
AAA-LUX is fabrikant van LED schijnwerpers voor hoge-
mast-toepassingen zoals sportvelden en stadions. Klanten 
van AAA-LUX verbeteren de lichtkwaliteit en besparen op 
hun energieverbruik, CO2-uitstoot en onderhoudskosten. 

Wij geloven in de filosofie ‘licht wanneer nodig, dimmen 
wanneer mogelijk’ of met andere woorden ‘licht alleen 
waar, wanneer en op niveau nodig’. Dit heeft geleid tot een 
systeemaanpak van armaturen en regelsystemen.

TRIPLE A LIGHTING
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LED sportveld verlichting 



AAA-LUX & Sport
Sinds 2009 worden AAA-LUX LED armaturen wereldwijd 
gebruikt om vele sportvelden te verlichten.

Het fundamentele idee van het AAA-LUX ontwerp is om 
de bestaande infrastructuur – masten en bekabeling – te 
hergebruiken, zodat er geen aanvullende investeringen 
nodig zijn. Dit is mogelijk dankzij de unieke combinatie van 
een hoge lichtopbrengst, een laag gewicht en een lagere 
windvang. 
• Superieure lichtopbrengst
• Hergebruik infrastructuur
• AAA Smartness 
Bekijk onze website voor meer informatie en referenties:   
www.aaa-lux-lighting.nl



AAA-LUX & Stadions
AAA-LUX LED voor stadions is speciaal ontworpen om 
aan verlichtingseisen te voldoen van de internationale 
sportbonden en TV stations. AAA-LUX biedt daarvoor een 
smalle lichtbundel en een continu lichtstroom (internationaal 
gebruikte term: “flicker free”) 

AAA-LUX biedt ook oplossingen voor show en entertainment 
verlichting (DMX). 
Bekijk onze website voor voorbeelden van stadion en show 
verlichting: www.aaa-lux-lighting.nl

 



WS-serie voor sport

ALLE MODELLEN

SPECIFICATIE WS-Serie WS-STAD
Serie

WS-Serie
(4 modules)

WS-Serie
(6 modules)

Type 100, 150, 200, 220, 230, 250, 
270, 300, 600

STAD01, STAD02, 
STAD03, STAD04

400, 410, 420 106, 156

Inkomende spanning (VAC) 400
230

Power factor (20 – 100%) 0.98

Kleur temperatuur (K) 5200

Kleurweergave index (CRI) 80

Gewicht, incl. driver (kg) 22 22 16 19

Frontaal oppervlak (TPCL tilt)  
Cw=1

WS 100/150/600 0.16 (0˚)  

WS 200/300 0.25 – 0.29 (15˚) 

WS 220/230/250/270    0.22 - 0.23 (15˚)

0.17 (15˚) 0.15 (15˚) 0.16 (0˚)

Beschermingsgraad (IP) 65

Elektrische isolatieklasse I

Energieverbruik @ 100 % 1550 1550 775 1160

LED levensduur TM21 (L90) > 60000

Afmetingen (B x H x D  in mm) 660 x 310 x 840 660 x 310 x 540 660 x 310 x 690

Product Kleur RAL7015   Pantone 446 C



Totale controle (LCMS)
Door het gebruik van draadloze RF communicatie beschikt u over een betrouwbare communicatie zonder 
dat er bekabeling tussen controls en armaturen nodig is. Dit is eenvoudig te installeren tegen lage kosten.

Bij het gebruiken van de Control Box (CB2.0) kunnen meerdere velden beheerd worden. Het bevat tevens een 
monitoringsysteem waarmee het energieverbruik en de technische staat per armatuur 24/7 inzichtelijk is.

Gebruik van de control box wordt in bijna alle gevallen aangeraden, maar zeker in projecten 
met meerdere groepen / velden. 

Control Box (CB) 2.0 Stand Alone Switchbox

    

Belangrijkste kenmerken : Belangrijkste kenmerken :       

•  Scene selectie •  Sensor verbinding •  Scene selectie

•  6 Groepen / Velden •  Monitoren systeem status •  1  Groep / Veld

•  Spanning schakeling •  Monitoren energieverbruik

•  Meerdere user interfaces •  Toegang op afstand

MECHANISCHE - ELEKTRISCHE GEGEVENS

SPECIFICATIE Min TPCL Max Unit

Energieverbruik 60 W

Inkomende spanning 230 VAC

Frequentie 50 60 Hz

Omgevingstemperatuur 0 +40 °C

Gewicht 1.5 kg

Afmetingen (B x H x D) 270 x 170 x 90 mm

Input / Output 6 x input / output voor spanning schakeling

6 x potentiaal vrij I/O input voor groep / veld, voor scene selectie*

3 x potentiaal vrij  I/O input voor systeemontgrendeling
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