
Holland Lighting Group 
Industriële verlichting



Info over HLG

Holland Lighting Group is een bedrijf met 35 jaar ervaring in de productie en verkoop van klassieke 
armaturen. Tot op de dag van vandaag leveren wij nog steeds aan veel parken, waaronder een groot bekend 
pretpark, deze verlichting.

Natuurlijk hebben wij ook niet stil gezeten. Met de komst van led wilden wij ons dan ook onderscheiden 
door middel van de kwaliteit. De aanwezige kennis en kunde m.b.t. verlichtingsarmaturen was inmiddels 
dermate groot dat de stap naar led verlichting dan ook snel gemaakt was. 
Zelf produceren, zelf de kwaliteit bewaken, dat was ons doel.

Ons eerste led armatuur was de PowerBay (led highbay), een highbay die niet verblindend is. Daarna 
volgden al snel diverse andere armaturen zoals de PowerLine (lijnverlichting) en de Titan, onze bandraster 
led aramtuur. Door uitbreiding van het assortiment werden er tevens deuren geopend bij nieuwe relaties, 
relaties die ook gaan voor kwaliteit.

Inmiddels is dit alles uitgegroeid tot een compleet assortiment led verlichting voor bedrijfshal, fabriek, 
magazijn, winkel, sporthal en kantoor. 
Stuk voor stuk armaturen met goede eigenschappen en een scherpe prijs.

Juist door te kiezen voor deze best mogelijke kwaliteit, hebben wij een schaar van trouwe afnemers onder 
ons gekregen. Middels montage partners kunnen wij ook de installatie voor u verzorgen, maar als u 
hiervoor wilt samenwerken met uw huisinstallateur is dit natuurlijk ook mogelijk. Samen met uw 
installateur kunnen wij u dan ook compleet ontzorgen. 
Het team van Holland Lighting Group biedt daarbij volledige ondersteuning aan, zoals het maken van een 
inventarisatie, advies en lichtplan. 

Kortom; wij ontzorgen, dat is waar het om gaat.

Laat u verrassen en neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak. 
U kunt ons bellen op 0416 - 34 75 42 of stuur een e-mail naar info@hlgbv.nl. Dan bekijken we samen wat 
wij voor u kunnen beteken.

Met vriendelijke groeten,

Team Holland Lighting Group B.V. 

Alle vermelde prijzen in de brochure zijn exclusief btw en de wettelijke verwijderingstoeslagen.

Franco levering vanaf € 750,00. 
Voor lijnverlichting geldt een franco grens van € 2.500,00 vanwege de toeslag i.v.m. lengte van de profielen. 
Afhalen kan op afspraak. Belt u daarvoor met ons kantoor.

Op alle leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. Indien gewenst kunnen wij u deze per email toezenden.

Check de website voor de meest recente prijslijst.
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PowerLine
- Ontwikkeling en assemblage in Nederland

- Komt in aanmerking voor de diverse subsidieregelingen E.I.A. en de K.I.A 2021

- Slechts 10% lichtverlies bij 50.000 branduren (L90B10)

- Standaard kleur temperatuur 5700K. Op verzoek kunnen we ook 3000 of 4000K leveren.

- Draagprofiel en armatuur zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium i.p.v. staal

- LED gemonteerd op een aluminium printplaat voor optimale warmte afgifte

- Eenvoudige en snelle montage tot wel 15% sneller dan andere systemen 

- Premium uitstraling door de antraciete kleur

- Past in circulaire economie, na levensduur recyclebaar

- Standaard 5 jaar garantie + 5 jaar afbouwende garantie (optioneel)

De PowerLine is ideaal voor in de industrie, productie omgeving, warehousing, kantoren en winkels, maar ook
garages en voor de sporthallen hebben we een speciale uitvoering. We leveren zowel complete nieuwe lichtlijnen 
als retrofit. Er is keuze uit 3 verschillende optieken, 20°, 60° of 90°. 
Standaard wordt het armatuur geleverd in kleurtemperatuur 5700K. De driver kan ingesteld worden op 
verschillende wattages door middel van dipswitch (44 / 50 / 68 of 80W). Daarnaast is de driver SensorReady 
door de 12V aux aansluiting. Hierop kunnen controllers of sensoren aangesloten worden voor nog meer 
lichtcomfort door middel van lichtsturing.
Wij kunnen DALI componenten leveren en voor de programmering zorgen.  
Vraag naar onze mogelijkheden van lichtsturing. 

PowerLine lijnverlichting.

Check de website voor de meest recente prijslijst.
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Diverse referenties.



PowerLine
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Warmtehuishouding

Thermisch ontwerp

De PowerLine serie is onderscheidend ten op zichte van andere marktconforme 
lijnverlichting doordat zowel het draagprofiel als de armatuur vervaardigd zijn 
van aluminium in plaats van staal, zoals de meeste leveranciers deze leveren.

De printplaat waar de leds op gemonteerd zijn, is bij menig ander vervaardigd 
van epoxy (FR4). Holland Lighting Group heeft bewust gekozen om de print-
plaat voor de PowerLine te laten maken van hoogwaardig aluminium legering, 
type 1060. Deze legering bestaat voor 99.6% uit aluminium en zorgt voor een 
optimale warmteafvoer van de leds.

Voor de PowerLine maken wij gebruik van de hoogwaardige leds van LG Innotek.
Doordat wij vele leds plaatsen op de printplaat, werken ze minder hard om het 
gewenste resultaat te bereiken. Minder arbeid is minder warmte ontwikkeling.

Door het uitgekiende thermisch ontwerp van zowel de pcb, armatuur en 
draaglijn, blijven de leds en de driver een stuk koeler dan bij andere arma- 
turen en wordt de levensduur hierdoor enorm verbeterd. 

Let goed op bij het maken van de juiste keuze met betrekking tot de armaturen. 
Staal en kunststof zijn goedkoper te produceren dan aluminium.
Op korte termijn zal er niet zoveel aan de hand zijn met deze armaturen.
Echter leds zijn niet bestand tegen de hogere temperaturen die ontstaan door
gebruik van slecht geleidende materialen (ondermaats thermisch ontwerp).
Hogere temperaturen zullen ertoe leiden dat de armaturen sneller achteruit gaan
in performance. 

Een goede warmtehuishouding is van essentieel belang voor een goed led-
armatuur. Hoe koeler de led en de driver, hoe langer de levensduur van de 
armatuur is. Net zoals een conventioneel lichtbron zet led energie om in warmte.
Uiteraard wel in veel mindere mate. Desondanks kan een led een temperatuur
bereiken van 100°. Hoe warmer een led wordt, hoe eerder de led zijn opbrengst
verliest en hoe korter de levensduur wordt. 

Daarom vinden wij een goed doordacht thermisch ontwerp zo belangrijk.
Immers de levensduur en prestaties gaan hard achteruit wanneer dit niet goed
voor elkaar is. Een goed thermisch ontwerp kent een goede balans tussen 
gebruikte materialen en koelcapaciteit. Bijvoorbeeld de aluminium pcb geleid 
warmte ruim 500x beter dan een pcb gemaakt van kunststof.

Check de website voor de meest recente prijslijst.
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Modulair opgebouwd

De PowerLine wordt standaard geleverd met een driver die diverse instel 
opties heeft. Door middel van dipswitch kan er gekozen worden voor 
een ander wattage. Dit varieert van ca. 45W tot 80W. Daarnaast is de driver
standaard 0-10V dimbaar en heeft de driver ook nog een 12V uitgang 
“always on”. Hiermee kan een externe sensor (12V) gevoed worden. 
Denk hierbij aan een PIR sensor.
Tot slot is de driver ook uitgerust met een ingebouwde inrush current limiter.
Hiermee wordt de inrush current flink gereduceerd.
Daarnaast hebben we ook verschillende optieken zodat we in de meest 
voorkomende situaties de juiste lens kunnen toepassen.

Naast de dimbare driver hebben we ook een driver uitgerust met DALI. 
Op zowel de 0-10V dimbare driver als de DALI driver kunnen sensoren 
aangesloten worden waardoor eenvoudig op energie kosten bespaard kan 
worden. 
Verlichting aan daar waar het nodig is. Hierdoor wordt het energieverbruik 
tot een minimum gereduceerd.

Montage

Het PowerLine systeem is zeer eenvoudig te monteren. De draagprofielen zijn
in 3 lengtes te verkrijgen; namelijk 4,50m, 3,0m en 1,5m waarbij het laatste 
profiel ook gebruikt wordt om een “stand alone” armatuur van te maken. 
De lichtlijnen worden opgebouwd uit 4,5m lange draagprofielen en vaak als 
laatste een draagprofiel van 3,0m of 1,5m. Zo kunnen er snel vele meters 
gemaakt worden. Ook het koppelen van de profielen onderling is eenvoudig. 
De koppelstukken zijn al voorgemonteerd. De verschillende elementen 
hoeven bij montage alleen inelkaar geschoven te worden. 1 schroefje 
vastdraaien en de bekabeling te koppelen. Voor het koppelen van de bekabeling 
gebruiken we connectoren van WAGO. 
Vervolgens klik je de armaturen op de juiste plek erin klikken en plaats je 
de blindplaat. Installatie gaat tot wel 15% sneller dan bij andere lichtlijnen.
Zeker bij lichtlijnen die bestaan uit profielen van 1,5m, waarbij veel meer 
ophangpunten nodig zijn. 

De lichtlijnen worden per lijn, per hal verpakt zodat er geen tijd verloren gaat 
met het uitzoeken van de juiste profielen en armaturen. Zoals hierboven al 
vermeld maak je snel meters door het eenvoudige ophangensysteem van 
de PowerLine.

PowerLine

Check de website voor de meest recente prijslijst.
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PowerLine
Verschillende optieken.

20° optiek.
Ideaal voor stellingpaden

60° optiek.
Ideaal voor logistiek

of productie.

90° optiek.
Ideaal productie.

Diverse referenties.

Check de website voor de meest recente prijslijst.
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PowerLine
Technische gegevens

Check de website voor de meest recente prijslijst.
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Serie: 
Inzetbaar:
Modellen:
Wattage:
Optieken:
Kleurtemperatuur:
Leds:
Systeem efficiëntie:
Levensduur:
Driver:
Type driver:
Power Factor: 
Omgevingstemperatuur:
Beschermingsklasse
Aansluitwaarde
Bekabeling:
Connectoren:
Materiaal draagrail:
Materiaal armatuur:
Materiaal optiek: 
Materiaal clips:
Materiaal blindplaat:

Holland Lighting Group: PowerLine
Industrie, productie omgeving, warehousing, sporthallen, kantoor, winkels en garages
PowerLine 5700K of PowerLine 4000K
Instelbaar d.m.v. dipswitch (45 - 50 - 68 - 80Watt)
20° - 60° - 90° 
Standaard 5700K, op verzoek 4000K
LG model 5630, type S5
135 lm p/watt
L90B10 @ 50.000 uur.
OEM
0-10V met 12V aux always on / DALI 
0.95
Temparature Ambient (Ta) -20° - +40° 
IP50 - IK04. Ook in balvast uitvoering leverbaar (DIN 18032-3)
220 - 240V
Flatcable 7x2.5mm2
WAGO 
Aluminium antraciet gepoedercoat
Aluminium antraciet gepoedercoat
PMMA
Verenstaal
Polycarbonaat



Check de website voor de meest recente prijslijst.
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PowerLine
Overzicht modellen.

Artikelnummer
100.500
100.510
100.520

Kleur
5700K
5700K
5700K

Lumen
6600 - 11800
6600 - 11800
6600 - 11800

Omschrijving
PowerLine, 0-10V, 20° optiek
PowerLine, 0-10V, 60° optiek
PowerLine, 0-10V, 90° optiek

Wattage
44 - 80
44 - 80
44 - 80

Afmeting
1500mm
1500mm
1500mm

Prijs
€ 125,00
€  125,00
€  120,00

PowerLine 0-10V - 5700K

PowerLine 0-10V - 4000K
Artikelnummer
100.600
100.610
100.620

Kleur
4000K
4000K
4000K

Lumen
6600 - 11800
6600 - 11800
6600 - 11800

Omschrijving
PowerLine, 0-10V, 20° optiek
PowerLine, 0-10V, 60° optiek
PowerLine, 0-10V, 90° optiek

Wattage
44 - 80
44 - 80
44 - 80

Afmeting
1500mm
1500mm
1500mm

Prijs
€ 125,00
€  125,00
€  120,00

Artikelnummer
100.550
100.560
100.570

Kleur
5700K
5700K
5700K

Lumen
6600 - 11800
6600 - 11800
6600 - 11800

Omschrijving
PowerLine, 0-10V, 20° optiek
PowerLine, 0-10V, 60° optiek
PowerLine, 0-10V, 90° optiek

Wattage
44 - 80
44 - 80
44 - 80

Afmeting
1500mm
1500mm
1500mm

Prijs
€ 125,00
€  125,00
€  120,00

PowerLine DALI - 5700K

PowerLine DALI - 4000K
Artikelnummer
100.650
100.660
100.670

Kleur
4000K
4000K
4000K

Lumen
6600 - 11800
6600 - 11800
6600 - 11800

Omschrijving
PowerLine, 0-10V, 20° optiek
PowerLine, 0-10V, 60° optiek
PowerLine, 0-10V, 90° optiek

Wattage
44 - 80
44 - 80
44 - 80

Afmeting
1500mm
1500mm
1500mm

Prijs
€ 125,00
€  125,00
€  120,00

PowerLine draagrail
Artikelnummer
100.200
100.210
100.220

Kabel
7 x 2,5
7 x 2,5
7 x 2,5

Omschrijving
Draagprofiel 1503mm
Draagprofiel 3006mm
Draagprofiel 4509mm

Afmeting
1503mm
3006mm
4509mm

Prijs
€ 29,00
€  55,00
€  73,00

Kleur
Antraciet
Antraciet
Antraciet

PowerLine ophangsysteem
Artikelnummer
100.300
100.305
100.310
100.315

Kabel
1.50mm
1.50mm
1.50mm
1.50mm

Omschrijving
Gripperset 1.25m
Gripperset 2.00m
Gripperset 3.00m
Gripperset 5.00m

Afmeting
1250mm
2000mm
3000mm
5000mm

Prijs
€ 2,50
€  2,95
€  3,50
€  4,95

Kleur
Staal
Staal
Staal
Staal

PowerLine Noodverlichting & blindplaat
Artikelnummer
100.700
100.250

KabelOmschrijving
Module noodverlichting 
Blindplaat

Afmeting
-

1500mm

Prijs
€ 129,00
€  3,95

Kleur
-
Grijs



PowerLine
Sensoren

Indien u een eenvoudigere intelligentie wenst dan voor de 01-10V sensoren. 
Met behulp van 1 sensor kan een lijn geschakeld worden. Het inregelen van de sensor gaat middels 
een afstandsbediening. Vraag naar de mogelijkheden. 

BA

PowerLine Sensoren 0-10V
Artikelnummer
100.430
100.440
100.450
100.459

Prijs
€ 22,50
€  27,50
€  25,00
€  25,00

Omschrijving
PowerLine daglicht sensor (A)
PowerLine pir & daglicht (B)
PowerLine remote control
Eenmalig programmeren en uitleg

Balvast uitvoering (DIN 18032-3)

In samenspraak met een van onze partners hebben we de PowerLine zodanig aangepast zodat deze ook 
toegepast kan worden in sporthallen. Hiermee voldoet onze lichtlijn aan de balvast uitvoering volgens de 
DIN-18032-3. 
Wilt u meer weten, vraag dan naar de mogelijkheden van deze balvaste uitvoering. 

Sporthallen

Check de website voor de meest recente prijslijst.
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Artikelnummer
100.255
100.355

Omschrijving
Blindplaat balvast
bevestingsclip met oogbout

Afmeting
1500mm

Prijs
€ 8,90
€  3,50

Kleur
Grijs
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