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Click and Light

VOLTRON® Click and Light inbouwspot met uniek 

verbindingssyteem. De module is opgebouwd volgens het 

circulaire principe : voeding en lichtbron zijn snel een eenvoudig 

te vervangen. De LED spot behuizing is gegoten met de 

hoogwaardige ALU legering 6065, beter gekend als T-6 vliegtuig 

ALU. De duurzame behuizing zorgt ervoor dat deze LED spot 

tegen een stootje kan en de CREE COB optimaal gekoeld wordt. De 

combinatiemogelijkheden - module/frame - zijn oneindig en zorgen 

voor een ferm gereduceerde stock. De module : 9W - 753Lm - IP40 

- 2700K - Lens 36° - L80 >55.000u - inclusief dimbare driver (TRIAC) 

- 3 jaar garantie. Medium vermogen specifiek voor zones met 

gemiddelde belichting - Behuizing is steeds afzonderlijk te kiezen

CL-9W-36DEG-2700K

9W 40 753Lm 36°

3

2700K

3<19

L80 >55.000
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Productnummer Barcode Lichtkleur(CCT) IP waarde Led chip
CL-9W-36DEG-
2700K LH-1436 2700K 40 CREE COB

Aantal LED Wattage Hoogte Diameter Afwerkingskleur

1 9W 6,8CM 4,98CM Zilver

CRI Ra Lxx @Ta=25°C UGR MacAdam Lumen

>87 L80 >55.000 <19 3 753Lm

Spreidingshoek Dimbaar Driver ingesloten Constante stroom Verpakt per

36° V V V 1

Technische gegevens

Bestektekst*
LED lichtmodule met anti-verblindingslens met een URG <19. Deze 9W 2700K module is voorzien van extra verbeterde koelvinnen voor een 

betere lucht convectie en goede warmte afdrijving dat de levensduur van de lichtbron aanzienlijke vergroot.  De CREE COB heeft een CRI 

waarde >87 en 753lm. Deze LED module kan gebruikt worden op verschillende eind inbouw frames waardoor de stockkost drastisch zakt 

gezien deze altijd opnieuw toepasbaar is. De lens van 36° zorgt voor een aangename lichtspreiding. De bijgeleverde LED driver is standard 

dimbaar en kan aangestuurd worden triac dimmers als : OPUS, Clipsal, HPM, Niko, Lumeo Domus, Lumeo Eco en is voorzien van SAA, RCM 

en CE certificiëring. De lichtmodule heeft afmetingen van Ø49.8*H69mm en heeft een IP waarde van IP40. L80 >55.000 Ta 25°C en 3jaar 

garantie.

* Beschikbaar op de website
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*LH-1436*
Product barcodeDirecte link website

Fotometrische curve

Extra info
Alle informatie, bestekteksten, foto’s, technische tekeningen, aansluitschema’s, fotometrische .LDT files,  vindt u terug via deze klikbare  

directe link  : https://www.voltron.be/product/NL/72/1436/Click_and_Light--CL-9W-36DEG-2700K  

of kunnen aangevraagd worden via uw contactpersoon.

De naam en het logo van Voltron® evenals de namen van de producten maken deel uit van de Voltron® Lighting Group en deze zijn beschermd door de nationale en  
internationale wetten. De gebruiksrechten, reproductierechten evenals de intellectuele rechten zijn exclusief eigendom van de Voltron® Lighting Group.  
Voltron® besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid 
en/of weglating. Alle afbeeldingen en teksten zijn beschermd onder de copywrite wetgeving en mogen niet gebruikt worden of vermenigvuldigd worden zonder  
uitdrukkelijke toestemming.

Toepassingen
Particuliere woningen / kantoorruimtes, vergaderruimtes / showroom, winkels / gangen / overhangende buitenconstructies


