
TUNNEL

ContiLED

Continue LED lijn voor tunnelverlichting

ContiLED is ontworpen om een gunstig alternatief te 
bieden voor armaturen uitgerust met fluorescentielampen 
voor onafgebroken lijnverlichting in tunnels en 
onderdoorgangen. Het biedt niet alleen de vereiste 
verlichtingsniveaus met aanzienlijke energiebesparingen, 
maar ook geweldig visueel comfort om automobilisten 
veilig te begeleiden. ContiLED is een IP66 verzegeld 
armatuur, met variabele combinaties van modules die zijn 
uitgerust met 8 tot 64 LEDs en verschillende optieken, om 
te voldoen aan de specifieke behoeften van veel 
verschillende tunneltoepassingen. 

De LED modules bevinden zich op een interne 
montageplaat, die gemakkelijk kan worden verwijderd, 
waardoor vervanging aan het einde van de levensduur 
mogelijk is om zo te kunnen profiteren van toekomstige 
technologische ontwikkelingen.

TUNNELS & 
ONDERDOORGAN

GEN
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ContiLED | OVERZICHT

Concept

ContiLED is een strategische aanwinst voor de basisverlichting van een tunnel. Het is 
samengesteld uit robuuste materialen, een geanodiseerd geëxtrudeerd aluminium profiel en 
een glazen lichtkap, waardoor het zeer goed bestand is tegen schokken en corrosie in ruwe 
tunnelomgevingen. ContiLED biedt twee opties voor constante verlichting; de bewezen 
LensoFlex®2 oplossingen met modulaire LED hoeveelheden en de ContiFlexTM lineaire 
fotometrische motor voor een perfect onafgebroken lineair effect. 

De LED drivers worden extern geplaats, in een centrale kast in de tunnel of in een 
afzonderlijke OMNIbox. Een OMNIbox kan meerdere ContiLED armaturen bedienen. Alle LEDs 
worden in een reeks geplaatst en het aantal LEDs kan per armatuur variëren, afhankelijk van 
projectvereisten. De QPD-connectoren kunnen worden geplaatst op de eindkappen, ofwel in 
een rechte positie wanneer meerdere units doorgelust worden, of aan de zijkant van de 
eindkap, wanneer een back to back positie met minimale afstand vereist is. 

De ContiLED range (alleen de LensoFlex®-versie met 32 LEDs en meer) is ontwikkeld om 
constant dimmen mogelijk te maken met een geoptimaliseerde vermogensfactor en 
werkzaamheid. Ontworpen met twee elektronische circuits, kan elke ContiLED volledig 
worden gedimd, gedeeltelijk of 50% van de LEDs uitschakelen. Naast het maximaliseren van 
energiebesparing, verlengt deze mogelijkheid ook de levensduur van de volledige installatie en 
vermindert de noodzaak van storend onderhoud. 

TOEPASSINGEN
 TUNNELS & ONDERDOORGANGEN

VOORDELEN
 Hoog visueel comfort door 
onafgebroken lijnverlichting

 2 fotometrische concepten: LensoFlex®2 
en ContiFlexTM

 Flexibele oplossing: geëxtrudeerd 
aluminium profiel om het aantal LEDs aan 
te passen aan de tunnel vereisten

 Maximale besparingen op energie- en 
onderhoudskosten

 Controlesysteem kan worden 
geïntegreerd in het backbone-systeem

ContiLED is verkrijgbaar met twee 
verschillende fotometrische modules: 
LensoFlex®2 met afzonderlijke modules van 4 
LEDs of ContiFlexTM als een constante enkele 
lijn LEDs.
 

ContiLED is ontworpen voor opbouwmontage 
met speciale verstelbare beugels.
 

ContiLED is uitgerust met quick-on QPD 
connectoren.
 

Eén OMNIbox kan meerdere ContiLED 
armaturen bedienen.
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ContiLED | FOTOMETRIE

 LensoFlex®2

LensoFlex®2 is gebaseerd op het toevoegingsprincipe van de 
fotometrische lichtverdelingen. Elke LED wordt gecombineerd 
met een specifieke PMMA lens die de volledige fotometrische 
distributie van het armatuur produceert. Het is het aantal LEDs in 
combinatie met het amperage dat het intensiteitsniveau van de 
lichtverdeling bepaalt.

Het bewezen LensoFlex®2 concept bevat een lichtkap van glas 
voor het verzegelen van de LEDs en lenzen in de behuizing van 
het armatuur.

 

 ContiFlex™

ContiFlex™ is een lineare fotometrische module met high-power 
LEDs die is ontworpen om te voldoen aan de behoefte van een 
perfect ononderbroken verlichtingseffect.

Dit platform vertrouwt op de expertise van Schréder in het 
leveren van zeer efficiënte verlichtingsverdelingen met 
verschillende speciale optieken, hoeveelheden LEDs en 
amperages.
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ContiLED | CONTROL SYSTEMEN VOOR TUNNELS

 Advanced Tunnel Solution (ATS)

De ATS (Advanced Tunnel Solution) is een controlesysteem dat 
de armatuur controllers (Lumgates) beheert om 
voorgedefinieerde licht scenario’s te implementeren of om de 
verlichtingsinstallatie op elk moment te controleren.

De ATS controller kan functioneren als een stand-alone eenheid 
of kan worden gekoppeld aan het hoofdsysteem om te kunnen 
samenwerken met functies die niet rechtstreeks verband 
houden met verlichting (verkeersmanagement, ventilatie, 
branddetectie etc.).

 

 Luminantie meter (L20)

De luminantie meter meet de luminantie van natuurlijk licht in de 
toegangszone vanaf de veilige stopafstand. Het verzendt de 
gegevens naar een computer die de verlichtingsniveaus aanpast 
om visuele aanpassingsproblemen te vermijden.

 

 Lumgate

De Lumgate is een interbus apparaat dat is aangesloten op de 
driver van het armatuur, om de lichtintensiteit te controleren en 
commando/rapportagefuncties te bieden.

Eén Lumgate kan diverse armaturen beheersen.

 

 Tunnel Control System (TCS)

Het Tunnel Control System (TCS) is een gateway voor de 
aansluiting/controle van meerdere ATS controllers, alsmede de 
communicatie met het centrale management systeem van de 
tunnel infrastructuur (SCADA) indien van toepassing.
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ContiLED | ATS CONTROLE SYSTEEM FUNCTIES

De Advanced Tunnel Solution (ATS), gezamenlijk ontwikkeld door 
Schréder en Phoenix Contact, is ontworpen om elk lichtpunt of 
cluster van armaturen te controleren om het verlichtingsniveau 
perfect aan te passen aan de omstandigheden in de tunnel, om de 
stroom te controleren en de branduren of enige uitval te 
rapporteren om het onderhoud te vergemakkelijken. Het systeem 
omvat een zelf-inbedrijfstelling functie en maakt de aanpassing van 
de scenario’s op afstand mogelijk.

NAUWKEURIG EN CONTINU DIMMEN
ATS staat 25 verschillende dimniveaus toe om de verlichting precies 
aan de reële behoeften aan te passen. Zonder overbelichting is het 
energieverbruik beperkt tot wat absoluut noodzakelijk is om veilige 
en comfortabele rij-omstandigheden te garanderen.

FLEXIBILITEIT
Flexibele redundantie biedt beveiliging op applicaties met meerdere 
levels, niet alleen voor de verlichting.

PLUG EN PLAY INBEDRIJFSTELLING
Het systeem wijst automatisch adressen toe aan de lichtpunten.

INTERACTIE MET SYSTEMEN VAN DERDEN
Elk commando of signaal dat verstuurd wordt naar of afkomstig is 
van een tunnel component (nooduitgang, rookmelders, 
verkeersmanagementsysteem…) kan worden gebruikt om een licht 
scenario in werking te stellen. Alle tunnel apparatuur kan worden 
bediend via hetzelfde bus commando.

MAXIMALE VEILIGHEID
Het systeem biedt een eenvoudige set-up van nood- en 
rampmanagement scenario’s.

ADAPTIEVE VERLICHTING VOLGENS SNELHEID
De Advanced Tunnel Solution kan worden gekoppeld aan een 
verkeersmanagement systeem om gegevens over snelheid of 
dichtheid te verkrijgen om het verlichtingsniveau, in 
overeenstemming met de veiligheidsnormen, aan te passen. Deze 
optie vermindert het energieverbruik en verhoogt de levensduur van 
de installatie en zorgt voor de beste rij-omstandigheden voor 
automobilisten.

ADAPTIEVE VERLICHTING VOLGENS 
VERVUILING
Op basis van reinigingscyclussen, kan de Advanced Tunnel Solution 
rekening houden met de afschrijving van de flux als gevolg van
vuilophoping, om continu de gevraagde lichtniveaus te bieden in de 
tunnel. Niet meer, niet minder. Deze functie biedt extra 
energiebesparingen met behoud van veiligheid en comfort voor de 
gebruikers.
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ContiLED | SLIMME TUNNEL ARCHITECTUUR
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ContiLED | KENMERKEN

ALGEMENE INFORMATIE

Driver inclusief Nee

CE Merk Ja

ENEC gecertificeerd Ja

ROHS compatibel Ja

Testing standaards LM 79-08 (alle metingen in ISO17025 
geaccrediteerd laboratorium)

BEHUIZING EN AFWERKING

Behuizing Aluminium

Optiek PMMA

Lichtkap Gehard glas

Dichtheid IP 66

Schokweerstand IK 08

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Bedrijfstemperatuur 
range (Ta)

-30 °C tot +45 °C

· Afhankelijk van de armatuur configuratie. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Controle protocollen 1-10V, DALI

Controle opties Lumgate, Beheer op afstand

Bijbehorend 
controlesysteem

Advanced Tunnel Solution (ATS)

· Elektrische informatie voor de driver box

OPTISCHE INFORMATIE

LED kleur 
temperatuur

4000K (Neutraal wit 740)

Kleur weergave 
index (CRI)

>70 (Neutraal wit 740)

LEVENSDUUR LEDS @ TQ 25°C

Alle configuraties 100,000 uur - L90
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ContiLED | KENMERKEN

AFMETINGEN EN BEVESTIGING

AxBxC (mm | inch) CONTILED 1 - 124x67x602 | 4.9x2.6x23.7
CONTILED 2 - 124x67x1202 | 4.9x2.6x47.3

Gewicht (kg | lbs) CONTILED 1 - 7 | 15.4
CONTILED 2 - 14 | 30.8

Montagemogelijkheden Opbouwmontage met beugels
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ContiLED | PRESTATIES

Armatuur output flux (lm)
Neutraal wit 740 Energieverbruik (W) *

Armatuur 
efficiëntie 

(lm/W)

Armatuur Aantal LEDs Stroom (mA) Min Max Min Max Tot Fotometrie

8 350 1000 1100 8 8 138
 

8 500 1400 1500 11 11 136
 

8 700 1900 2000 16 16 125
 

12 350 1500 1700 12 12 142
 

12 500 2000 2300 15 15 153
 

12 700 2700 3100 24 24 129
 

16 350 2000 2300 16 16 144
  

16 500 2700 3100 23 23 135
  

16 700 3600 4100 32 32 128
  

24 350 3200 3500 24 24 146
 

24 500 4400 4700 34 34 138
 

24 700 5700 6200 48 48 129
 

32 350 4300 4700 31 31 152
 

32 500 5800 6300 45 45 140
 

C
O

N
TI

LE
D

 1

32 700 7600 8200 64 64 128
 

Tolerantie op de LED flux is ± 7% en op het totale armatuur vermogen ± 5 %
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ContiLED | PRESTATIES

Armatuur output flux (lm)
Neutraal wit 740 Energieverbruik (W) *

Armatuur 
efficiëntie 

(lm/W)

Armatuur Aantal LEDs Stroom (mA) Min Max Min Max Tot Fotometrie

8 350 1000 1200 8 8 150
 

8 500 1400 1600 11 11 145
 

8 700 1900 2100 16 16 131
 

16 350 2100 2300 16 16 144
 

16 500 2900 3100 23 23 135
 

16 700 3800 4100 32 32 128
 

24 350 3200 3600 24 24 150
  

24 500 4400 4900 32 32 153
  

24 700 5700 6500 48 48 135
  

32 350 4300 4800 31 31 155
  

32 500 5800 6600 45 45 147
  

32 700 7600 8700 64 64 136
  

40 350 5400 5900 39 39 151
 

40 500 7300 7900 57 57 139
 

40 700 9500 10300 80 80 129
 

48 350 6500 7100 51.5 51.5 138
 

48 500 8800 9500 74 74 128
 

48 700 11400 12400 104 104 119
 

56 350 7600 8200 55 55 149
 

56 500 10300 11100 80 80 139
 

64 350 8700 9400 67.5 67.5 139
 

64 500 11700 12700 97 97 131
 

C
O

N
TI

LE
D

 2

64 700 15200 16500 138 138 120
 

Tolerantie op de LED flux is ± 7% en op het totale armatuur vermogen ± 5 %
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ContiLED | BESCHIKBARE LICHTVERDELINGEN

5068 5068 SY 5096

5096 SY 5098 5098 SY

5102 5102 SY 5103
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ContiLED | BESCHIKBARE LICHTVERDELINGEN

5103 SY 5112 5112 SY

5117 5117 SY 5118

5118 SY 5119 5119 SY
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ContiLED | BESCHIKBARE LICHTVERDELINGEN

5120 5120 SY 5121

5121 SY 5217 AS Continue lijn 5217 SY Continue lijn

5218 AS Continue lijn 5218 SY Continue lijn 5219 AS Continue lijn
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ContiLED | BESCHIKBARE LICHTVERDELINGEN

5219 SY Continue lijn 5220 AS Continue lijn 5220 SY Continue lijn


