
IZYLUM
Een tijdbesparende, veelzijdige en  
hoogwaardige functionele verlichtingsoplossing



Het IZYLUM armatuur profiteert van Schréder’s ervaring en 
bewezen track record in functionele LED verlichting, voor tal van 
innovaties om de ultieme ervaring te bieden voor elk project: 
gemeenten die op zoek zijn naar een snelle terugverdientijd 
met een milieuvriendelijke en eenvoudig te bedienen 
verlichtingsoplossing, aannemers die tijd willen besparen en 
fouten bij installatie willen voorkomen en burgers die veilige en 
comfortabele omgevingen verzoeken.
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Aanbevolen
installatie hoogte 4 tot 15m+ 

Typische 
armatuur
output flux

4,500lm 9,000lm 13,000lm

Kleur 
temperatuur

Neutraal wit 740 / warm wit 730 
CRI 70

Dichtheidsniveau IP 66 / IP 67

Schokweerstand IK 09

Toepassingen

HOOFDWEGEN 
& WOON 
STRATEN

GROTE 
GEBIEDEN

WEGEN & 
SNELWEGEN

FIETS- & 
VOETPADEN

PLEINEN & 
VOETGANGERS

GEBIEDEN

PARKEER 
PLAATSEN

BRUGGEN TREIN 
STATIONS & 

METRO’S
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IZYLUM introduceert een nieuwe generatie fotometrische 
modules ontwikkeld door Schréder met prestatie, compactheid, 
veelzijdigheid en platform-filosofie in het achterhoofd. 

LensoFlex®4 is de vierde generatie van het beproefde Schréder 
LensoFlex concept, gebaseerd op de vereniging van high-power 
LEDs met verschillende zeer efficiënte lenzen, om te voldoen 
aan de verlichtingseisen van functionele toepassingen, terwijl 
de energiebesparing wordt gemaximaliseerd.

De nieuwe MidFlexTM2, ontworpen om dezelfde dimensies in 
het armatuur te behouden, biedt een alternatief platform voor 
diegenen die op zoek zijn naar een mid-power LED oplossing 
om hun terugverdientijd te versnellen.

Voor eenvoudige installatie, onderhoud en upgrade beschikt 
de IZYLUM over de gepatenteerde IzyHub aansluitings- 
en verbindingsmodule. Met deze compacte unit kunnen 
installateurs tijd besparen en fouten in de bekabeling 
voorkomen.

De IzyHub combineert alle aansluitingen om stroom- en 
controle commando’s te verdelen over de drivers en elektrische 
accessoires van het armatuur.

Om aan alle verzoeken te voldoen en toekomstbestendig 
te blijven, worden verschillende modellen van IzyHub 
aangeboden met of zonder een ingebouwde, gecertificeerde 
overspanningsbeveiliging (SPD). De IzyHub kan eenvoudig, 
zonder gebruik van gereedschap, worden vervangen, of het nu 
gaat om onderhoud of om een armatuur upgrade. 

IZYLUM is verkrijgbaar met de IzyFix universele bevestiging voor 
paaltop en horizontale montage op elk type buis (Ø32mm, Ø42-
48mm, Ø60mm en Ø76mm).

Dankzij een hellingsmogelijkheid van 130° maakt IzyFix het 
mogelijk om op elk moment van de ene positie naar de andere 
te schakelen, zonder het armatuur van de mast te moeten 
verwijderen.

Deze unieke functie vergemakkelijkt de installatie en biedt 
volledige veelzijdigheid met betrekking tot mast- en uithouder 
configuraties.

Innovaties om 

aan uw hoogste 
verwachtingen 

te voldoen 
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Een nieuwe 
generatie 
fotometrische 
modules

Gereedschapsvrij 
en error-proof 
aansluiting en 
verbinding

IzyFix: de 
meest  
veelzijdige 
bevestiging
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Tijdbesparend en error-proof:
het ideale armatuur voor installateurs

Het armatuur kan worden geopend 
zonder gereedschap dankzij de 
twee RVS veerklemmen.

Na het openen wordt de 
kabel door de pakkingring 
of kabelwartel gevoerd 
met behoud van het hoge 
dichtheidsniveau (IP 66).

Een kunststof tie wrap of 
metalen klem wordt gebruikt 
om de hoofdkabel in het 
armatuur te bevestigen.

Met de hefbomen zijn de kabels eenvoudig in 
de aangegeven juiste positie te plaatsen.
Vervolgens kunnen de hefbomen weer naar 
beneden geduwd worden om de elektrische 
aansluiting te beveiligen. 

Het sluiten van het armatuur 
wordt bevestigd door een 
duidelijk klikgeluid.

Eenvoudig
openen/sluiten

Eenvoudige
bekabeling
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IzyFix is geschikt voor horizontale en 
paaltop bevestiging over een bereik van 
130 graden (5-graden stappen).

Voorkom lichtvervuiling, 
behoud ULOR 0% en 
optimaliseer de fotometrie 
dankzij het brede scala aan 
hellingshoeken.

Het IzyFix universele montage gedeelte 
kan verticaal op de mast geplaatst 
worden in een paaltop positie om de 
handeling te vergemakkelijken (geen 
vrijdragende massa).

Het armatuur wordt op de 
mast bevestigd door twee M10 
bouten vast te draaien met 
een momentsleutel.

Twee M8 bouten moeten 
losgedraaid worden om 
de hellingshoek in te 
stellen.

De hellingshoek indicatie op het 
montage gedeelte van de IzyFix 
maakt het mogelijk om de juiste 
hellingshoek te selecteren.

Eenvoudige
bevestiging

Eenvoudig
aanpassen

-10°
-30°
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Veel van de armaturen die we in de jaren zeventig in verschillende 
steden leverden, werken nog steeds. 

We zijn er trots op omdat het aantoont dat onze technische 
concepten, die erop gericht zijn om onze producten zo lang 
mogelijk ter plekke levend te houden, altijd de weg naar een 
duurzamere wereld hebben geleid.

Maar nu zijn we een stap verder gegaan met een meer 
circulaire aanpak. Het concept van circulariteit richt zich op het 
verminderen van de milieubelasting door de optimalisering van 
elke materiaalstroom.

In een circulaire economie worden producten ontworpen en 
gebouwd als onderdeel van een waardestroom waarin ze zo 
lang mogelijk zullen worden gebruikt. Vervolgens, afhankelijk 
van hun kenmerken, kunnen ze worden hergebruikt, gereviseerd, 
geüpgraded of gerecycled.

Ons Circle Light label is bedoeld om onze producten te 
beoordelen op 12 criteria die alle aspecten van efficiëntie, 
onderhoudsgemak en demontage- en recyclingscapaciteiten 
dekken.

De IZYLUM circulaire 
score is opmerkelijk, 
niet alleen vanwege 
de efficiëntie, maar 
ook vanwege de 

circulaire
highlights

IZYLUM
de Circle Light
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Hoogwaardige 
mechanische 
structuur die IP 66 
en IK 09 waardes 
mogelijk maakt

Opening  
zonder 

gebruik van 
gereedschap 

voor eenvoudig 
onderhoud

Lange levensduur: 
ontworpen om 

25 jaar efficiëntie, 
duurzaamheid en 

veiligheid te leveren

Recyclebare 
materialen

Minder dan 5 
stappen om het 
volledige armatuur te 
demonteren

Maximale 
connectiviteit 
met standaard 
hoogspannings- 
en laagspannings 
aansluitingen
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De KEMA range van uithouders is ontworpen om te 
worden gecombineerd met het IZYLUM armatuur 
en biedt een modern en elegant ontwerp om uw 
verlichtingsinstallatie te upgraden.

Deze familie van uithouders bestaat uit meerdere 
varianten (enkel of dubbel), waardoor er altijd één 
aansluit bij uw toepassing.

Het is gemaakt van gegoten aluminium en is 
verkrijgbaar in alle standaard Schréder kleuren. 

circulaire
highlights

KEMA  
range van 
uithouders
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