
BB Infralight

Onze aanpak om  
u te ondersteunen
B" BB Lightpipe z"n we u van dienst met kennis, precisie en 

professionaliteit. W" garanderen onze klanten v"f unieke diensten:

1. FOTOMETRISCHE STUDIE OP BASIS  
 VAN DE VEREISTE LICHTOPBRENGST

 • De keuze van armatuur en indeling bepalen

 • Voorstel van de optimale plaatsing

 • Lichttechniek

2. R&D-OPLOSSINGEN EN TECHNIEK

 • Duurzame techniek en ontwikkeling

 • Maatwerk

3. ONDERSTEUNING 

 • Handleidingen, video’s en training ter plaatse voor installateurs

4. PROGRAMMEREN VAN LICHTREGELSYSTEMEN

 • Bewegingsdetectoren en armaturen combineren

 • Dimniveaus en timer conEgureren

5. AFTER SALES SERVICE

CONTACT

BB LIGHTPIPE
www.bblightpipe.com

 +32 (0) 9 325 82 12

 info@bblightpipe.com

 Krimperslaan 1  

 9140 Temse, België

Lightpipe

BB Logilight BB Parklight

INNOVATIEVE ENERGIEBESPARENDE 
LEDTECHNOLOGIE
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BB Lightpipe is opgericht in 2004 en thans een divisie van Techno Specials NV, onderdeel van de TKH-Group. Het technologiebedr"f 

TKH Group richt zich op hoogwaardige, innovatieve technologieën in snelgroeiende markten binnen drie bedr"fssegmenten: 

Telecom, Building en Industrial Solutions. Via een combinatie van technologieën biedt TKH superieure oplossingen waarmee klanten 

de veiligheid en eZciëntie kunnen verhogen. De technologieën worden samen met software aangeboden om slimme technologieën 

en ‘one-stop-shop’-oplossingen met geïntegreerde plug-and-play-technologieën te creëren. TKH is wereldw"d actief. De groei 

concentreert zich in Europa, Noord-Amerika en Azië. De TKH-aandelen (TWEKA) z"n genoteerd aan de Euronext Amsterdam.

Bedr4fsinformatie
BB Lightpipe maakt op innovatieve w"ze gebruik van energiezuinige ledtechnologie en duurzame materialen. Dit vertaalt zich 

in praktische producten die aan de hoge normen van veeleisende omgevingen voldoen. Met andere woorden: we ontwikkelen 

energie- en kostenbesparende industriële ledverlichtingsoplossingen. Alle verlichtingsarmaturen en extra onderdelen worden 

ontworpen volgens onze Cradle-to-Cradle-ElosoEe. Dat houdt in dat de designs een zeer lange levensduur hebben, energie-

eZciënt z"n en geoptimaliseerd z"n voor hergebruik.

De BB Lightpipes z"n uitermate geschikt voor parkeergarages, tunnels, trein- en metrostations, sporthallen, logistieke en 

fabriekshallen, enz. Elke BB Lightpipe kan volledig worden aangepast aan uw wensen. Alle BB Lightpipe producten en oplossingen 

worden in België ontwikkeld en geassembleerd.

Bedr"fsinformatie

België - Temse - Fabriek BB Lightpipe
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België – Brussel – Brussel-Zuid, perrons voor internationale treinen
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BB Infralight

DUURZAME VERLICHTING  

ALS VEILIGHEIDSMAATREGEL

De BB Infralight is een hoogwaardige ledverlichtingsoplossing die 

uiterst geschikt is voor infrastructuur. Denk hierb" aan tunnels, 

onderdoorgangen, luchthavens en trein- en metrostations.

De BB Infralight bestaat uit een polycarbonaatbuis en een 

aluminium draagprofiel. De polycarbonaatbuis is voorzien 

van een speciale folie die voor een constante, gelijkmatige 

en verblindingsvrije lichtverdeling zorgt. Deze BB Lightpipe 

is volledig stofdicht, water- en vandalismebestendig en DALI-

gestuurd, voor een aanzienlijke energiebesparing.

De BB Infralight heeft een levensduur van ruim 10 jaar.

 

EEN DUURZAME EN SOLIDE VERLICHTINGSOPLOSSING DIE 

AAN ALLE EISEN VAN EEN INFRASTRUCTUUR VOLDOET.

UNIEKE VOORDELEN: 

•  Lange levensduur (meer dan 10 jaar), dus 

goedkopere onderhoudswerkzaamheden

• Krachtige keramische NICHIA-leds

• DEKRA LED Performance-keurmerk

• Verblindingsvr"

•  Ontworpen voor veeleisende omgevingen (IK10+)

• Stofdicht en waterbestendig (IP66)

•  DALI-sturing voor optimaal energieverbruik en 

minder CO
2
-uitstoot (0 - 10 V eveneens mogel"k)

•  Uitsluitend recycleerbare onderdelen –  

Cradle-to-Cradle-gecertiEceerd

• Audio-integratie (optioneel)

• Centrale en decentrale noodverlichting

•  Krachtige tunnelverlichting voor drempel-, 

overgangs- en verlatingszone

• Aanpasbaar

• Camera-integratie mogel"k in bestaande  

 of nieuwe kabelgoten

• Externe drivers mogel"k

België – Luik – Blonden-tunnel

Finland - Vantaa - Voetgangerstunnel Heureka
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EVO + ECO
Recycleerbaar

DALI-communicatie

Ledtechnologie 

Onderhoudsvrij

Vandalismebestendig (IK10+) 

CO
2
-reductie 

Verblindingsvrij

Plug-and-play-installatie 

Cradle-to-Cradle Bronze 

Beschermingsklasse IP66 

Energie-efficiënt 

Zeer lange levensduur

VOORDELEN:

BB LIGHTPIPE EVO, 

IDEALE LICHTVERDELING

De BB Lightpipe EVO is een hoogwaardig, in verschillende 

lengten leverbaar concept dat geschikt is voor standalone-

armaturen en het vormen van doorlopende lichtlijnen. Deze 

verlichtingsarmatuur bestaat uit polycarbonaatbuizen en een 

aluminium draagprofiel. Een ledmodule met 18 hoogwaardige 

keramische leds straalt het licht horizontaal uit in de 

slagvaste polycarbonaatbuis (Ø 100 mm). Door toepassing van 

een speciale folietechniek (met onder andere O.L.F.-folie van 

3M) ontstaat een constante, gelijkmatige en verblindingsvrije 

lichtverdeling. Dankzij de plug-and-play-aansluitingen is het 

systeem snel en eenvoudig te monteren. 

BB LIGHTPIPE ECO, 

ZUINIGE LICHTVERDELING 

De BB Lightpipe ECO is, net zoals de EVO, een hoogwaardig 

concept dat geschikt is voor standalone-armaturen en een 

standaardlengte heeft van 155 cm. Het belangrijkste verschil 

tussen deze twee BB Lightpipes is dat de ECO korter is 

en daardoor een economische variant. De ECO is eerder 

bedoeld voor de renovatiemarkt en geschikt voor een-op-

een-vervanging van bestaande TL-armaturen. Als optie kan 

bij de ECO in elke armatuur een PIR-bewegingssensor worden 

aangebracht. Hierdoor is een optimale energiebesparing 

mogelijk zonder DALI-bekabeling te hoeven aanleggen. 

MET EEN LEVENSDUUR VAN RUIM 10 JAAR Z8N DEZE TWEE 

LEDSYSTEMEN GESCHIKT VOOR TOEPASSINGEN IN TREIN- EN 

METROSTATIONS, TUNNELS, ONDERDOORGANGEN, ENZ.

België – Brussel – Onderhoudsdepot b" metrostation Delta

De Rotterdamsebaan is een nieuwe wegverbinding tussen 

knooppunt Ypenburg en het centrum van Den Haag. Het 

project bestaat uit een 1800m lange tunnel en een 450m lange 

verdiepte ligging met verschillende onderdoorgangen. 

Zowel de tunnel als de verdiepte ligging heeft een doorlopende 

BB Lightpipe lichtl"n aan beide z"den op 4,7m hoogte. Het 

project heeft een hoge architectonische waarde. Dit bl"kt 

onder andere uit de witte gebogen wandelementen waarop de 

lightpipe lengtes z"n afgestemd. De uitstraling zorgt voor een 

comfortabele en veilige tunnel passage voor de weggebruiker. 

De tunnel heet de Victory Boogie Woogie Tunnel, vernoemd 

naar het schilder" van de Nederlandse schilder Piet Mondriaan.
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TOEPASSINGEN IN TREIN- EN METROSTATIONS

Of nu de verlichting in de stationshal of op de perrons moet worden verbeterd, 

de BB Infralight is een oplossing die aan de hoge eisen van een locatie voor 

openbaar vervoer voldoet.

De BB Infralight is voorzien van krachtige 

keramische NICHIA-leds. De ledtemperatuur 

bl"ft laag dankz" de warmteoverdracht van 

de ledunit naar het aluminium draagproEel. 

Hierdoor is de lumendepreciatie van de leds 

b"zonder laag. Met andere woorden: de leds 

hoeven de komende 10 jaar of meer niet te 

worden vervangen. Daardoor z"n ook de 

onderhoudskosten laag. En dat is erg belangr"k, 

b" het onderhoud van een trein- of metrostation 

kunnen de kosten hoog oplopen.

TOEPASSINGEN IN TUNNELS 

Of het nu een voetgangers- of snelwegtunnel is, de BB Infralight zorgt voor 

een zeer gelijkmatige lichtverdeling en optimale veiligheid. 

De BB Infralight is dankzij de hoge kwaliteit en de eenvoudige installatie 

uitermate geschikt voor tunnels op snelwegen en tunnelverlichting voor de 

drempel-, overgangs- en verlatingszone. Bovendien heeft de doorlopende 

lichtlijn zeer weinig onderhoud nodig, wat een groot voordeel is, want 

onderhoudswerk in een tunnel kan problematisch en duur zijn. De veiligheid 

van de tunnelverlichting wordt verhoogd met de XLO, een 140 cm lange 

verlichtingsarmatuur met een geoptimaliseerde stralingshoek voor de 

overgang van buiten de tunnel naar binnen de tunnel.

Toepassingen

BRUSSEL-CONGRES

De perrons van het treinstation Brussel-Congres worden verlicht door 

individuele armaturen. Dankz" de zeer gel"kmatige lichtverdeling en 

de uiterst lage verblindingswaarden van de BB Infralight ontstaat een 

minimalistische en visueel aantrekkel"ke aanblik en hebben zowel de 

machinist als de passagiers alt"d veilig zicht. 

LEIDSEVEERTUNNEL 

Het Centraal Station van Utrecht ligt dichtb" de Leidseveertunnel. Men heeft de 

verlichting in de tunnel volledig gerenoveerd, inclusief de bekabeling, omdat de 

oude verlichting te veel energie verbruikte. Via een astronomische klok wordt het 

verlichtingsniveau nu aangepast aan de omstandigheden overdag en ’s nachts. 

Hierdoor wordt niet alleen energie bespaard, maar gaan de leds ook langer mee en is er minder lichtvervuiling 

in de omgeving. De gemeenteraad van Utrecht koos speciEek voor de BB Infralight vanwege de lage 

onderhoudskosten en de lange levensduur. De ledverlichtingsbron is minimaal 20 jaar volledig onderhoudsvr". 

7BB Infralight - toepassingen

MAATOPLOSSINGEN

Als de gewone BB Infralight-types niet aan de eisen van uw infrastructuur voldoen, 

kunnen ze alt"d volledig worden aangepast aan uw wensen. Vraag ons naar het 

maatwerk voor uw unieke toepassingen. Een goed voorbeeld van zulke aanpassingen 

z"n onze werkzaamheden voor het Ringvaartaquaduct in Leiden, metrostations in 

Brussel, het treinstation Brussel-Zuid en de Rotterdamsebaantunnel.

RINGVAARTAQUADUCT LEIDEN 

Met het maatwerk dat we leveren, kunnen we zowel aan uw st"l als aan uw behoeften 

voldoen. Hebt u een bepaalde kleur in gedachten? Dan bieden w" u lightpipes met 

precies die kleur of kleurweergave. Zo heeft het Ringvaartaquaduct in Leiden een 

blauwe ledverlichting, wat mooi aansluit b" wat er boven de tunnel stroomt.

STATION BRUSSEL-ZUID

We hebben station Brussel-Zuid, het belangr"kste overstapstation van 

België, verlevendigd. De verlichtingsinstallatie van de internationale perrons 

(Thalys, Eurostar) 1 tot en met 6 is door BB Lightpipe gerenoveerd, waarb" 

een maatwerk is geleverd voor montage in de bestaande ophangconstructie. 

De perrons worden nu helder verlicht door zeer eZciënte lichtl"nen. Voor dit 

project ontwikkelden we een op maat gemaakte versie van de BB Lightpipe EVO 

die in de constructie van de oude verlichting kon worden gemonteerd.

DOOR ONS GEBODEN OPLOSSINGEN: 

•  Aanpassing van de BB Lightpipe  

aan uw bestaande constructies

•  Extra behuizing

•  Levering van een bredere kabelgoot

•  Verschillende lichtkleuren en/of 

kleurweergaven mogel"k

•  Verschillende lengten

•  Verschillende installatiemethoden

•  Plaatsing van een externe driver (het 

verlichtingselement en het elektronisch 

gedeelte z"n gescheiden en z"n 

daardoor beter bereikbaar. Hierdoor is 

de vervanging eenvoudiger, met name in 

geval van een storing.)
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BB Logilight

UNIEKE VOORDELEN: 

• Lange levensduur

• Hoogwaardige Samsung-leds

• DEKRA LED Performance-keurmerk

• Ontworpen voor veeleisende omgevingen

•  DALI-sturing voor optimaal energieverbruik  
en minder CO

2
-uitstoot

•  Uitsluitend recycleerbare onderdelen –  
Cradle-to-Cradle-gecertiEceerd

• Audio-integratie in armatuur (optioneel)

• Centrale en decentrale noodverlichting (optioneel)

•  Hoogwaardige comfortverlichting  
dankz" een uniek verlichtingsprincipe

ONDERHOUDSVRHE VERLICHTING TOT 

WEL 12 M HOOG

De BB Logilight is een modulair ledverlichtingssysteem dat geschikt 

is voor industriële ruimten, zoals logistieke en fabriekshallen, 

productiecentra, sporthallen en overdekte zwembaden.

De BB Logilight bestaat uit parallelle ledstrips die licht 

uitstralen in een slagvaste polycarbonaatbuis. Het systeem 

kan een doorlopende of een onderbroken lichtl"n z"n. De 

polycarbonaatbuis is voorzien van een speciale resector die 

voor een optimale lichtverdeling zorgt. Vanwege de speciEeke 

lichtverdeling is één lichtl"n voldoende om in logistieke 

gebouwen de gangpaden en stellingkasten te verlichten. 

Hierdoor kunnen ruimten tot wel 12 meter hoog worden verlicht. 

De BB Logilight is dankz" de plug-and-play-aansluitingen 

eenvoudig te installeren.

De leds van de BB Logilight hebben een verwachte levensduur 

van ruim 5 jaar. De driver heeft een levensduur van ruim 10 jaar. 

B" toepassing van DALI is de levensduur zelfs nog langer.

WERK IN EEN AANGENAME SFEER 

MET OPTIMALE VERLICHTINGSNIVEAUS.

SYMMETRIC BASIC LIGHT OUTPUT

De BB Logilight Symmetric Basic Light Output is 

ontwikkeld voor algemene logistieke behoeften. 

Het is een basisarmatuur die garant staat voor 

een gel"kmatige lichtverdeling. 

SYMMETRIC NARROW LIGHT OUTPUT

De BB Logilight Symmetric Narrow Light Output 

is speciaal bedoeld om aan speciEeke logistieke 

behoeften te voldoen. Deze armatuur zorgt voor 

een neerwaartse lichtstraal, zodat de vloer van 

logistieke ruimten goed wordt verlicht en er 

optimaal kan worden gewerkt. 

Duitsland – Nettetal – Fabriek TKD
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Toepassingen

Moet de verlichting in uw logistieke centrum worden vervangen? Of moet uw 

fabriek dringend worden verlicht? Dankz" de BB Logilight kunnen alle soorten 

industriële ruimten op de juiste manier worden verlicht.

De energiezuinige BB Logilight bestaat uit polycarbonaatbuizen, een 

aluminium draagproEel en hoogwaardige Samsung-leds. Het systeem biedt 

een hoog lichtcomfort, is verblindingsvr" en zorgt voor een uiterst veilige 

omgeving. De BB Logilight kan worden geïmplementeerd in logistieke en 

fabriekshallen, productiecentra, sporthallen en overdekte zwembaden, 

winkelcentra en andere industriële ruimten.

DOOR ONS GEBODEN 
OPLOSSINGEN:

•  Verschillende lichtkleuren en/of 
kleurweergaven mogelijk

•  Verschillende armatuurlengten

•  Aangepaste installatiemethode 
met speciale beugels

ZWEMBAD DE HOGE DEVEL

‘De hoge Devel’ in het Nederlandse 

Zw"ndrecht is het eerste zwembad dat 

kan pronken met de BB Lightpipes. De 

BB Lightpipe is ideaal voor zwembaden 

dankz" de waterdichte behuizing (IP66) 

en de lange levensduur. Hierdoor bl"ven 

de onderhoudskosten tot een minimum 

beperkt. Met de afstandsbediening 

kan worden gekozen uit verschillende 

lichtsferen.

MAATOPLOSSINGEN

Als de gewone BB Logilight-types niet aan de eisen van uw infrastructuur 

voldoen, kunnen ze altijd volledig worden aangepast aan uw wensen. 

Vraag ons naar het maatwerk voor uw unieke toepassingen. Een goed 

voorbeeld van onze maatoplossingen zijn onze werkzaamheden voor 

de Jobarco-fabriek in het Nederlandse Benthuizen.

JOBARCO-FABRIEK BENTHUIZEN

BB Lightpipe heeft de verlichtingsinstallaties van twee fabriekshallen 

van kabelproducent Jobarco gerenoveerd. We verwijderden de 

oude armaturen en monteerden de nieuwe, duurzame armaturen 

op ongeveer 6 meter hoogte. Dankzij de DALI-lichtsensor dimt de 

verlichting als er door de bestaande ramen veel daglicht de fabriekshal 

invalt. Hierdoor is een energiebesparing mogelijk van wel 60% in 

vergelijking met de oude installatie, wat neerkomt op een besparing 

van 25% op de totale energiekosten.

Recycleerbaar

DALI-communicatie

Ledtechnologie

Onderhoudsvrij

Vandalismebestendig (IK10)

CO
2
-reductie

Verblindingsvrij

Plug-and-play-installatie

Cradle-to-Cradle Bronze

Beschermingsklasse IP66

Energie-efficiënt

Zeer lange levensduur

VOORDELEN:

Nederland – Benthuizen – Fabriek Jobarco
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BB Parklight
COMFORTABELE EN  
ENERGIEZUINIGE VERLICHTING

De BB Parklight biedt een breed scala aan parkeeroplossingen. 

De BB Parklight is niet alleen geschikt voor ondergrondse en 

bovengrondse parkeergarages, maar ook voor Eetsenstallingen. 

De BB Parklight is een modulair verlichtingssysteem bestaande 

uit een polycarbonaatbuis (Ø 100 mm), geïntegreerde ledstrips 

en een leddriver. De ledstrips sturen een directe lichtstraal 

naar het vloeroppervlak. Een resector zorgt voor een vaste 

stralingshoek, en vanwege de speciEeke lichtverdeling verlicht 

één lichtl"n tot 16 meter brede r"banen en parkeerplaatsen. 

De BB Parklight, onze meest innovatieve BB Light-oplossing, 

is geschikt voor standalone-armaturen, maar ook voor het 

vormen van doorlopende lichtl"nen. De armatuur kan worden 

voorzien van doorvoerbekabeling, contactstrips of een 

geavanceerd aansluitsysteem (plug and play) voor een snelle 

en eenvoudige installatie.

De hoogwaardige Samsung-leds van de BB Parklight hebben 

een verwachte levensduur van ruim 5 jaar. De driver heeft 

een levensduur van ruim 10 jaar. B" toepassing van DALI is de 

levensduur zelfs nog langer.

DE ESSENTIËLE VERLICHTINGSOPLOSSING  

VOOR UW PARKEERGARAGE.

UNIEKE VOORDELEN: 

•  Lange levensduur

•  Hoogwaardige Samsung-leds

•  DEKRA LED Performance-keurmerk

•  Ontworpen voor veeleisende omgevingen

•  DALI-sturing voor optimaal energieverbruik  
en minder CO

2
-uitstoot

•  Uitsluitend recycleerbare onderdelen –  
Cradle-to-Cradle-gecertiEceerd

•  Audio-integratie in armatuur (optioneel)

•  Centrale en decentrale noodverlichting (optioneel)

•  Hoogwaardige comfortverlichting  
dankz" een uniek verlichtingsprincipe

•  Integratie van parkeergeleidingssysteem met camera

SYMMETRIC BASIC LIGHT OUTPUT

De BB Parklight Symmetric Basic Light Output 

is ontwikkeld voor bepaalde parkeerbehoeften. 

Het is een basisarmatuur met een gel"kmatige 

lichtverdeling. Ideaal voor toepassing in een 

parkeergarage of langs een trap.

SYMMETRIC WIDE LIGHT OUTPUT

De BB Parklight Symmetric Wide Light 

Output is speciaal bedoeld om aan speciEeke 

parkeerbehoeften te voldoen. Deze armatuur is 

ontwikkeld om het licht in parkeergarages zo ver 

en zo breed mogel"k te verspreiden.

Nederland – Tilburg – Parkeergarage supermarkt
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Toepassingen

Als er iets essentieel is in een parkeergarage, dan is het wel hoogwaardige, 

verblindingsvr"e comfortverlichting. Of het nu een standaardparkeergarage is of 

een gebouw met meerdere verdiepingen in een winkelcentrum, de BB Parklight 

staat garant voor comfort en veiligheid. Het systeem is voorzien van hoogwaardige 

Samsung-leds, die jarenlang niet hoeven te worden vervangen. De BB Parklight 

is een hoogwaardige armatuur bestaande uit polycarbonaatbuizen en een intern 

aluminium draagproEel. Net zoals de BB Infralight is dit verlichtingsconcept 

DALI-gestuurd, voor een aanzienl"ke energiebesparing.

De BB Parklight is uitbreidbaar met een complementair parkeergeleidings-

systeem dat klanten slim, snel en eenvoudig naar een parkeerplaats leidt. 

Bovendien kan het systeem worden uitgebreid met extra parkeerfuncties, 

zoals inzichten, meldingen, bewaking en geselecteerde beoordelingen. 

Dankz" speciale beugels kan de module eenvoudig en zonder gereedschap 

op de armatuur worden geklikt (plug and play). Bovenop de armatuur bevindt 

zich een kabelgoot voor communicatie- en voedingskabels.

VOORDELEN:

Recycleerbaar

DALI-communicatie

Ledtechnologie

Onderhoudsvrij

Vandalismebestendig (IK10)

CO
2
-reductie

Verblindingsvrij

Plug-and-play-installatie

Cradle-to-Cradle Bronze

Beschermingsklasse IP66

Energie-efficiënt

Zeer lange levensduur

PARKEERGARAGE 
KATWOLDERPLEIN

Het nieuwe, multifunctionele gebouw aan 

het Katwolderplein is gelegen in het centrum 

van Zwolle. De parkeergarage heeft zes 

verdiepingen en circa 700 parkeerplaatsen. B" 

dit project bundelt de BB Parklight de krachten 

met de parkeersensor. Het systeem is een 

combinatie van de eZciënte BB Parklight, 

die 60% minder stroom verbruikt dan gewone 

verlichting, en een parkeergeleidingssysteem 

met camera. Chauffeurs worden zo naar 

vr"e parkeerplaatsen geleid. Dankz" de 

geïntegreerde LPR-software kunnen door 

toevoeging van een extra softwarepakket 

eenvoudig een aantal andere functies, 

zoals bewaking en meldingen, worden 

geïmplementeerd.
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MAATOPLOSSINGEN

Als de gewone BB Parklight-types niet aan de eisen van uw 

verlichtingsproject voldoen, kunnen ze alt"d volledig worden aangepast 

aan uw wensen. Vraag ons naar de maatwerkopties voor uw unieke 

toepassingen. Een goed voorbeeld van onze maatoplossingen z"n onze 

werkzaamheden voor de parkeergarage Albert Cuyp in Nederland.

ALBERT CUYP 

De parkeergarage Albert Cuyp, onder een gracht in Amsterdam, is 

een ondergrondse parkeervoorziening met twee verdiepingen voor 

600 auto’s en 60 fietsen. Midden boven de rijbaan van de garage 

zijn BB Lightpipes aangebracht. In de lichtlijn werden een aantal 

unieke functies geïntegreerd, zoals noodverlichting, evacuatie- en 

parkeergeleiding. Ook bevinden zich speakers, kabels en isolatoren 

in het systeem. Het slimme parkeergeleidingssysteem leidt klanten 

snel naar een vrije parkeerplaats. Als de ingebouwde adresmodule een 

noodsituatie detecteert, wordt de noodverlichtingsarmatuur gevoed 

voor een lichtniveau van 60%.

NOORDBOULEVARD SCHEVENINGEN

Op de Noordboulevard in Scheveningen heeft BB Lightpipe de nieuwe 

BB Parklight geïnstalleerd. Vervolgens worden het parkeerbeheersysteem 

en het camerabewakingssysteem van VDG/TKH Security geïntegreerd 

voor een totaaloplossing.

De parkeergarage bevindt zich op de boulevard in Scheveningen, op 

loopafstand van het strand, en bestaat uit 3 verdiepingen. Een aantal 

winkels en restaurants zijn met de parkeergarage verbonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de verlichting is gekozen voor de basisarmatuur van de BB Parklight, 

zonder resector. Het systeem is in l"nen gemonteerd boven de 

scheidingsl"n tussen de r"baan en de parkeerplaatsen, en speciaal 

voor dit project is gekozen voor een buis met een hogere diffusiteit. 

Het parkeerbeheersysteem is eveneens op de verlichting gemonteerd. 

Voor deze klant werd een nieuw systeem ontworpen dat uniek is omdat 

de sensoren, die voorzien z"n van een camera, vanaf de ene kant van de 

r"baan de vr"-/bezet-leds regelen aan de andere kant van de r"baan, die 

de beschikbaarheid van parkeerplaatsen aangeven.

DOOR ONS GEBODEN OPLOSSINGEN:

•  Verschillende lichtkleuren en/of 
kleurweergaven mogelijk

•  Aangepaste armatuurlengte

•  Aangepaste installatiemethode  
met speciale beugels

Nederland – Amsterdam – Parkeergarage Albert Cuyp
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HOOGWAARDIGE LEDS

BB Lightpipe-producten z"n voorzien van de beste leds 

die verkr"gbaar z"n. Deze hoogwaardige leds zorgen in 

combinatie met de goede warmteoverdracht voor een lage 

lumendepreciatie en daardoor voor een lange levensduur. 

Dit resulteert in zeer lage onderhoudskosten. De leds hoeven 

jarenlang niet te worden vervangen. B" toepassing van DALI is 

de levensduur zelfs nog langer.

EXTERNE INVLOEDEN

BB Lightpipe-oplossingen zijn dankzij de vorm en 

het materiaal ervan (aluminium en polycarbonaat) 

zeer duurzaam en vandalismebestendig. Met IK10+ 

(de hoogste categorie, tot 150 joule) is het systeem 

zeer slagvast. BB Lightpipes zijn volledig stofdicht 

en waterbestendig (IP66).

Technologie

DEKRA LED PERFORMANCE-KEURMERK

De BB Infralight, BB Logilight en BB Parklight z"n door DEKRA 

gecertiEceerd en gecontroleerd. Op grond hiervan is aan de 

systemen het LED performance-keurmerk toegekend volgens 

IEC/PAS 62722-2-1 en DEKRA K173. Dit keurmerk geeft aan dat 

de verlichtingsoplossingen duurzaam en milieuvriendel"k z"n.

Technologie

Zweden - Eskilstuna - Onderhoudsdepot
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Technologie

DALI-STURING 

Elke BB Lightpipe is voorzien van een Digital Addressable 

Lighting Interface (DALI), waarmee het lichtbeheersysteem op 

locatie en per BB Lightpipe het lichtniveau kan regelen. DALI 

is een oplossing dat, afhankel"k van de omstandigheden of de 

activiteit op een bepaalde locatie, automatisch de verlichting 

dimt, voor een optimale energiebesparing. Bovendien gaan b" 

dimbare verlichting de leds en de leddriver langer mee. Voor alle 

klantspeciEcaties is lichtsturingssoftware leverbaar.

CRADLE-TO-CRADLE 

Michael Braungart en William Mc Donough z"n de grondleggers 

van het C2C-concept met hun stellingname AFVAL=VOEDSEL. 

De belangr"kste basisgedachte hierachter is dat alle 

componenten die z"n gebruikt b" een verlichtingsproduct aan 

het eind van hun levensduur weer terug in het productieproces 

kunnen worden gebracht. B" de BB-verlichtingsoplossingen 

hoeft geen milieuonvriendel"ke l"m te worden gebruikt, en 

de armatuur kan eenvoudig worden gedemonteerd en weer 

in productie worden genomen. Daardoor z"n de producten 

zowel geschikt voor hergebruik als voor recycling. Alle 

BB-verlichtingsarmaturen voldoen aan de normen en z"n 

gecertiEceerd door de C2C-organisatie EPEA.

AUDIO-INTEGRATIE 

Audio-integratie is zowel mogel"k voor recreatieve doeleinden 

als voor een volledig gecertiEceerde evacuatie-installatie. In 

de lichtl"n bevinden zich speakers, kabels en isolatoren. De 

audio-integratie is een combinatie van een fraaie vormgeving 

en hoogwaardig geluid voor spraak en achtergrondmuziek. De 

geluidskarakteristieken van de luidspreker voldoen aan de eisen 

ten aanzien van gesproken-woord-ontruiming.

•  CertiEcering volgens EN54-24.

•  Beschermingsklasse IP54.

•  Vermogen 15 W met 100 V-l"ntransformator.

•  Slagvaste aluminium behuizing.

•   Voor extra betrouwbaarheid kunnen een 2-pens keramisch 

blok en een thermofuse worden aangebracht in een 

optionele aansluitdoos. 
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NOODVERLICHTING

De oplossingen van BB Lightpipe z"n geschikt voor centrale en 

decentrale noodverlichting.

Een decentraal systeem gebruikt een geïntegreerde noodaccu 

om de armatuur minimaal 60 minuten te voeden op een 

lichtniveau van 10%. In een decentraal noodsysteem z"n de 

batter"en eenvoudig te vervangen. Een ledindicator geeft de 

batter"status aan of deze wordt uitgelezen via DALI.

Een centraal systeem gebruikt voor de voeding van de armaturen 

een UPS of NSA. De BB Lightpipes kunnen worden voorzien 

van twee gescheiden bekabelingssystemen voor de normale 

en de noodverlichting. Als de ingebouwde adresmodule een 

noodsituatie detecteert, wordt de noodverlichtingsarmatuur 

gevoed voor een lichtniveau van 60%.

MAATOPLOSSINGEN

Als de gewone BB Lightpipe-typen niet aan de eisen van 

uw infrastructuur voldoen, kunnen ze alt"d volledig worden 

aangepast aan uw wensen. 

Maatoplossingen z"n b"voorbeeld:

•  Lichtkleur en/of kleurweergave

•  Armatuurlengte

•  Installatiemethode met speciale beugels

•  Integratie in bestaande kabel-/armatuurbehuizingen 

(alleen b" de BB Infralight)

•  Plaatsing van een externe driver  

(hoofdzakel"k b" de BB Infralight)

•  Aangepaste accessoires

België – Brussel – Metrostation Kruidtuin


