
 

  

Maximus – De universele LED retrofit module voor lijnverlichting 
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De Maximus  

De Maximus is een sterk armatuur die speciaal 

ontwikkeld is om energiebesparing te realiseren met 

een korte installatietijd. Het armatuur bestaat uit een 

zeer hoogwaardige aluminium behuizing met 

kwalitatief sterke componenten, die zorgen voor de 

lange levensduur van wel over 80000 uur zonder 

onderhoudskosten. 

De Maximus maakt gebruik van een trunking systeem, 

waarmee het armatuur gemakkelijk in bijna elke 

lichtlijn geklikt kan worden en bijdraagt aan 

geminimaliseerde installatiekosten. Verder is de 

Maximus leverbaar met 5 verschillende optieken 

waarmee het perfecte licht voor elke situatie kan 

worden gecreëerd. 

De Maximus serie biedt bedrijven diverse opties, 

waaronder een noodunit en Dali compatibiliteit. 

Verder kan het vermogen van de armaturen d.m.v. 

schakelaar worden ingesteld naar het verbruik die het 

beste bij de situatie past voor de maximale 

energiebesparing! 
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Snel en gemakkelijk geïnstalleerd  

 

  

Verwijder het oude armatuur uit de 

lichtlijn 

Sluit de Maximus aan op het netstroom 

en bevestig het veiligheidskoord. 

Klikt het armatuur in de lijn en klaar! 

1. 

2. 

3. 
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Retrofit oplossing 

De Maximus is erg gemakkelijk en snel te 

installeren in bestaande lichtlijnen. De 

modules kunnen simpelweg in de plaats van 

de oude armaturen worden geklikt, zo kan er 

snel meters worden gemaakt. Dit bespaart 

een hoop installatietijd en kosten. 

 

Eenvoudig wisselen van fase 

Het innovatieve design maakt het 

eenvoudig om de fase instellingen 

van de verlichting in te stellen. Met 

de schakelaar is dit snel geregeld. 
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Universeel design 

De maximus heeft is ontworpen als universele 

oplossing. Zo kan de maximus in bijna elke 

lichtlijn worden geklikt. Het innovatieve 

design biedt de optimale flexibiliteit. 

 

Trilux Veko Phillips Zumtobel 

En nog veel meer! 
Zie pagina 11 

Hoge kwaliteit connectoren 

De maximus is voorzien met alleen 

de hoogste kwaliteit componenten, 

zo ook de connectoren. Deze bieden 

een snelle en veilige aansluiting. 
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Instelbare driver 

In de loop van de tijd veranderen veel 

gebouwen van hun doeleinden. Zo kunnen 

productiehallen omgezet worden naar 

opslagloodsen. Hiermee veranderd vaak ook de 

vereiste lichtopbrengst. De Maximus beschikt 

over schakelaars die eenvoudig het vermogen 

aanpassen aan de situatie om zo maximaal 

energie te besparen!  

 

Verschillende optieken 

De modules zijn beschikbaar met verschillende 

optieken. Deze bieden de optimale flexibiliteit 

van de verlichting. Met de 6 verschillende 

versies is er altijd een oplossing die het best bij 

uw verlichtingsproject past. 

 

60° 90° 120° 

30° 25° dubbel Asymmetrisch 
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Opties 

De Maximus kan worden voorzien 

met geïntegreerde noodverlichting 

en/of Dali besturing. Zo kan de 

veiligheid bevorderd worden en 

maximaal uit het verlichtingssysteem 

worden gehaald! 

Garantie 

De modules komen standard met 5 

jaar garantie. Dit kan uitgebreid 

worden naar een periode van 7 of 

10 jaar, zo hoeft u zich de 

komende jaren geen zorgen meer 

te maken over het 

verlichtingssysteem 
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Product Code Artikelomschrijving Vermogen (W) Efficiëntie 
Lm/W 

CCT (K) CRI Afmetingen  
(l*b*h in mm) 

Vervanging 
voor 

Levensduur 
L80 bij 25°C 

BY-RF150 Retrofitting LED Lijnverlichting Module 150cm 30 
tot 60W 

30 - 60W 160 3000/4000/ 
5000/6500 

>80 1438*66*54 1-3* 58w FL 80.000H 

BY-RF150-EPS Retrofitting LED Lijnverlichting Module 150cm 30 
tot 60W met Nood 

30 - 60W 160 3000/4000/ 
5000/6500 

>80 1438*66* 54 1-3* 58w FL 80.000H 

BY-RF150-Dali Retrofitting LED Lijnverlichting Module 150cm 30 
tot 60W Dali 

30 - 60W 160 3000/4000/ 
5000/6500 

>80 1438*66*54 1-3* 58w FL 80.000H 

BY-RF150-Dali-EPS Retrofiting LED Lijnverlichting Module 150cm 30 
tot 60W Dali met Nood 

30 - 60W 160 3000/4000/ 
5000/6500 

>80 1438*66*54 1-3* 58w FL 80.000H 

Technische specificaties 

Dimbaar Nee / Dali 

Bundelhoek 30° /60° /90° /120° /Dubbel 25° 

IP waarde IP20 / IP54 

IK Waarde IK04 

Beschermingsklasse I 

Geïntegreerde Driver Ja 

Elektrische aansluiting 

Voltage (V)  220 - 240 

Frequentie (Hz) 50 / 60 

AC/DC AC 

Powerfactor > > 0.95 

THD < 15 

Materiaaleigenschappen 

Behuizing Aluminium 

Kleur (behuizing) Wit 

Optiek Polycarbonaat 

Toepassing 

Omgevingstemperatuur -20°C~45°C 

Specificaties van de opties 

Nood Geïntegreerde Noodunit 
(90min/180min) 

Specificaties 

Specificaties en details 

Maatschetsen 
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Compatibiliteitsoverzicht 

Prijzen modules 

Staat die er van u niet tussen? 

Contacteer ons direct voor de 

mogelijkheden! 



 

 

 

BAIYILED Europe B.V. 

Antennestraat 33, 1322AH Almere 

The Netherlands 

BTW: NL850527594B01  |  TEL: +31 (0)36 7850321  

INFO@BAIYILED.NL  |  WWW.BAIYILED.NL 
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