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PRIMA LED EX
De PRIMA LED EX is op dit moment het armatuur met de beste prijs-

kwaliteitsverhouding in de markt en beschikbaar in verschillende

maten en wattages. Industrieel ATEX LED-armatuur met

waterbestendige behuizing, bestemd voor omgevingen met

explosiegevaar groep II, categorie 3 (zone 2, 22). Het armatuur is

geschikt voor omgevingen met explosiegevaar van gassen, stof en

brandbare dampen. De behuizing en de diffusor van polycarbonaat

(PC) hebben een verhoogde weerstand tegen vervorming en stoten.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.  

Datasheet | PRIMA LED EX in de webshop 

INHOUD NIEUWSBRIEF

Wilt u ook weten hoeveel u kunt
besparen met LED verlichting? Laat een
specialist u adviseren en wij maken
vrijbli jvend een advies op maat. 

+31 10 238 03 50
info@yourlight.com
www.yourlight.com

CONTACT
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Veel mensen denken dat als LED-armaturen tot wel 100.000 branduren

hebben, ze er ook helemaal geen onderhoud aan hebben. Zowel in de

buitenruimte, als binnen in ruimtes met veel atmosferische verontreinigingen,

zoals lasdampen, slijp-, frees-, boor- en/of zaagstof, is het noodzakelijk om

onderhoud te plegen aan LED-armaturen. Eigenlijk gaat het dan eerder om

schoonmaken dan om technisch onderhoud.

Hoe weet u wanneer het tijd is de armaturen schoon te maken?

Als u geen onderhoud pleegt, blijven de armaturen normaliter gewoon

branden. Maar hun lichtopbrengst wordt door vervuiling wel langzaam

minder. En omdat vervuiling van de lenzen, covers of afdekkappen en de

behuizing geleidelijk gaat, wordt dit meestal niet goed waargenomen. 

Schoonmaken lens, cover of afdekkap  

Het reinigen van de lens, cover of afdekkap die doorgaans is gemaakt van

pmma, polycarbonaat of (gehard) glas, kan heel eenvoudig met water en niet

agressieve zeep (bijvoorbeeld groene zeep). Wat ook goed kan, zeker als de

LED armaturen lastig te bereiken zijn, is om osmosewater of

gedemineraliseerd water op de lenzen te spuiten.

Wilt u meer weten over het onderhoud van armaturen? Lees dan hier onze

volledige blog 

Onderhoud LED armaturen – 
wel of geen noodzaak?

https://yourlight.com/wp-content/uploads/2020/05/EN_PRIMA-LED-Ex.pdf
https://yourlight.com/product/prima-led-atex/
https://yourlight.com/product/prima-led-atex/
https://yourlight.com/
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Interview Van Leeuwen Buizen Groep
Karel Büthker |Corporate Director Real Estate &
Facilities 

De groene transitie bij Van Leeuwen Buizen Groep manifesteerde zich onder

andere in het vervangen van de bedrijfshal- en buitenverlichting door efficiënte

en energiezuinige LED-verlichting. Yourlight heeft voor in de loodsen ca. 1.000 en

voor op het terrein ca. 50 hoogwaardige LED-armaturen geleverd. 

Kan je jezelf introduceren en uitleggen wat Van Leeuwen Buizen Groep doet? 

In mijn functie als Corporate Director Real Estate & Facilities ben ik

verantwoordelijk voor alles rondom het vastgoed van de Van Leeuwen Buizen

Groep. In 1988 ben ik als verkoper begonnen en heb in de loop der jaren

verschillende functies bekleed, met name het buitenland. De Van Leeuwen

Buizen bestaat in 2024 100 jaar en is uitgegroeid tot een wereldwijde handelaar

in stalen buizen en buiscomponenten. Onze sterke punten zijn onze wereldwijde

ruime voorraden, de nabijheid tot onze klanten en onze enthousiaste

medewerkers. Met de toegevoegde waarde op onze diensten bieden we meer

dan alleen stalen buisproducten: vandaar onze slogan ‘more than tubes’.

Waarom hebben jullie gekozen voor Yourlight?

Wij waren op zoek naar een specialist in LED-verlichting, specifiek voor hoge

bedrijfshallen. De informatie en referenties op de homepage van de Yourlight

website waren aanleiding tot de eerste contacten. Na de eerste contacten

volgden projectbesprekingen ter plekke waarin wij onze wensen en planningen

hebben besproken en waarop Yourlight een passende oplossing heeft

uitgewerkt. Wij hadden de wens, om naast een forse energiebesparing tot een

uitgebalanceerd lichtbeeld te komen in onze bedrijfshallen. Een oplossing

waarbij onze medewerkers altijd verzekerd zouden zijn van voldoende licht om

veilig te kunnen werken en ook bijvoorbeeld etiketten te kunnen lezen.

Daarnaast wilden we gebruik maken van de bestaande bekabeling van de

stroomvoorziening, om de (installatie-) kosten onder controle te houden.

Hoe was de samenwerking en wat vinden jullie van het eindresultaat?

·Van begin tot einde van het verlichtingsproject was de samenwerking tussen de

projectcoördinatoren Ad Kerremans, Jaap den Hoed en André Westerlaken, het

installatieteam Wamelink Montage en Yourlight uitstekend. Niets was te veel,

kleine veranderingen en wensen konden worden besproken en doorgevoerd. De

beste indicatie van het verloop van dit project was de constatering van een

leidinggevende, dat alle normale werkzaamheden gewoon door konden gaan en

Yourlight geen hinder veroorzaakte. We zijn zeer tevreden met het eindresultaat,

zowel binnen als buiten. De bedrijfshallen hebben een veel modernere uitstraling

gekregen door het heldere licht en de gelijkmatige verdeling. Met name bij de

hoge stellingen van ons componentenmagazijn is het verschil in lichtbeeld enorm

in positieve zin veranderd. We waren heel benieuwd naar de reactie van de

medewerkers: ze waren erg positief. Hulde!

‘Van begin tot einde van het project was de samenwerking
uitstekend, niets was te veel. Hulde!’

Karel Büthker | Corporate Director Real Estate & Facilities 
bij Van Leeuwen Buizen Groep


