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NUMINOS.

NUMINOS | ARMATURENSYSTEEMBIG WHITE 2021

Elk project is anders. Maar veel projecten vragen om een uniform licht- en design-

concept. NUMINOS is een perfect op elkaar afgestemd armaturensysteem dat 

functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Voor planners en  

doeners. Voor alle wensen. Voor maximale verscheidenheid bĳ minimale lasten.

NUMINOS.
ÉÉN ARMATURENSYSTEEM – 

DUIZEND MOGELĲKHEDEN

HET VRĲ CONFIGUREERBARE ARMATURENSYSTEEM, 

MET VOOR ELKE AMBIANCE DE OPTIMALE VERLICHTING. 

KRACHTIGE LED-MODULE MET EEN  

FANTASTISCHE KLEURWEERGAVE

VOOR ELKE  

SITUATIE DE  

PASSENDE  

LICHTOPLOSSING. 

BREED SCALA AAN DOWNLIGHTS EN SPOTS  

VOOR EEN HARMONISCH DESIGNCONCEPT.

LEVERBAAR
VANAF NOVEMBER 2020
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Van hotels en kantoren tot bedrĳfsmatige of particuliere ruimtes.  

Van de toepassing van de techniek tot aan de details van het design:  

de modulaire Down- en Spotlights zĳn altĳd zo te configureren dat ze 

voldoen aan de vereisten van de planning of de situatie in de ruimte.  

En hoe veelzĳdiger uw project is, des te meer profiteert u van de  

NUMINOS armaturensysteem.

Het NUMINOS armaturensysteem  

biedt uniforme lichteigenschappen 

en een modern design in alle  

toepassingen:

 • voor kantoren
 • shops & boetieken 
 • hotelbranche & gastronomie
 • musea
 • thuis
 • en nog veel meer

Licht aanbrengen 
zonder te  
domineren.

NUMINOS 

MOVE M, DL

Art. nr.

1003553

NUMINOS XL

DL

Art. nr.

1003985

MEER VRĲHEID 
MET ÉÉN SYSTEEM. 

WAT U OOK VAN PLAN BENT – 

HET NUMINOS ARMATURENSYSTEEM 

SCHEPT RUIMTE VOOR IDEEËN. 
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Highlights, die naar 
beneden stralen.

NUMINOS S, CL

Art. nr.

1004139

Vrĳ in alle  
richtingen.

NUMINOS L, 3Ph.

Art. nr.

1004554

Perfect voor het  
pendelen in de  
hoogte variabel.

NUMINOS L, PD

Art. nr.

1004530

Maak een keuze uit:

 • Downlight of Spotlight

 • Maten en diameters

 • Kleuren behuizingen (zwart/wit)

 • Reflectorvarianten

 • Draaibare en vaste uitvoeringen

 • Vermogensklassen

De verschillende varianten zĳn voorzien van: 

 • Een krachtige led-module met de  

lichtkleuren 2700 K/3000 K/4000 K

 • Kleurkwaliteit CRI>90 

 • Verblindingsfactor UGR min. < 22

UNIEKE VERSCHEIDENHEID, GEMEENSCHAPPELĲKE HIGHLIGHTS.
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20° 40°
55°

S L XLM

NUMINOS | ARMATURENSYSTEEM BIG WHITE 2021

Leverbaar in zeven varianten 

(68 - 75 mm tot 176 - 186 mm)  

met krachtige led-module in drie  

lichtkleuren (2700K, 3000K,  

4000K) en verblindingsfactoren  

(UGR 16, 19, 22).

Selecteerbare reflectoren met  

stralingshoeken van 20°, 40° of 55°.

Verschillende effectfilters (mat/ 

prismatisch/elliptisch/honingraat)  

als toebehoren leverbaar.

Decoratieve ring als zichtbare  

afsluiting naar keuze in wit,  

zwart of chroom.

NUMINOS Downlights zĳn lever- 

baar als vaste of zwenkbare  

variant (4 x vast en 3 x draaibaar  

en zwenkbaar).

DOWNLIGHTS

EEN ARMATURENSYSTEEM,
DOORDACHT TOT  

IN DE DETAILS.

Dankzĳ de uitgebreide keuze aan modules  is er voor elke  

behoefte een passende lichtoplossing. Alvast geassembleerd.  

Snel en betrouwbaar geïnstalleerd. 

Toebehoren  

met systeem:

Uw optionele drivers  

(On/Off, fasedimming,  

DALI) en passende  

diffusors kunt u via  

de kleurcodering heel  

eenvoudig toevoegen.

Drivers en diffusors 

voor het SLV NUMINOS 

Downlight-systeem 

vindt u op de pagina’s 

40 - 41.
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24° 36°
60°

NUMINOS | ARMATURENSYSTEEMBIG WHITE 2021

Leverbaar in drie maten behuizin-

gen (65 x 155 mm, 85 x 175 mm,  

100 x 203 mm) met krachtige  

led-module in drie lichtkleuren  

(2700K, 3000K, 4000K). 

Selecteerbare lenzen met  

stralingshoeken van 24°, 36° of 60°.

Door de ingebouwde led-driver  

(fasedimming, DALI) zĳn alle  

Spotlights geschikt voor directe  

aansluiting op een netspanning  

van 230V.

NUMINOS Spotlights zĳn lever-

baar als zwenkbare of vaste  

plafondspot, pendelarmatuur en  

als spot voor 3-fasen railsystemen. 

SPOTLIGHTS

Easy to install.

Omdat efficiëntie altĳd loont zĳn 

SLV-armaturen eenvoudig, snel  

en betrouwbaar te installeren.  

Zo zorgt de aansluiting via een  

montageplaat, railsysteem, snel-

koppeling, veerbeugel en met  

kleur gecodeerde drivers voor  

downlights voor een doorslagge-

vende voordeel: u bespaart tĳd,  

moeite en daardoor ook kosten. 
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NUMINOS S

DL

Art. nr.

1003798

In vergaderruimtes  
voor meer focus op  
de essentie.

EEN ARMATURENSYSTEEM. 
ALTĲD GOED.

Voor succes onder alle omstandigheden zĳn er teamplayers nodig  

die schitteren door hun individuele kwaliteiten. Ontdek voor welke  

toepassingen de NUMINOS-armaturen uitstekend geschikt zĳn. 

Downlights.

Onopvallende, moderne en ruimtebesparende 

verlichting, die de focus richt op voorwerpen  

of de ruimte: de Downlights van het NUMINOS  

armaturensysteem zĳn zowel bedrĳfsmatig als 

thuis veelzĳdig te gebruiken.

Voor het elegant 
verlichten van  
woonruimtes.

NUMINOS 

MOVE M, DL

Art. nr.

1003593
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NUMINOS 

MOVE M, DL

Art. nr.

1003620

Als licht het  
welbevinden moet  
ondersteunen.

Voor het  
aanbrengen van 
accenten.

NUMINOS M

DL

Art. nr.

1003809
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Verlichting individueel 

vormgeven.

Door de grote keuze  

aan reflectoren is het  

NUMINOS-armaturen- 

systeem zowel geschikt  

voor accentverlichting  

als voor de meer gelĳk-

matige verlichting van  

werkplekken, gangen  

en kantoren.

Om werkvlakken  
veilig te verlichten. 

NUMINOS S

DL

Art. nr.

1003795
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Voor meer focus  
op dragende  
architectuur.

NUMINOS 

MOVE M, DL

Art. nr.

1003618

Om kantines met  
licht vorm te geven.

NUMINOS S

DL

Art. nr.

1003810

Voor de perfecte 
verlichting  
van objecten.

NUMINOS 

MOVE M, DL

Art. nr.

1003603
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Spotlights.

In shops en boetieken, maar ook in restaurants,  

bars, musea, studio’s, praktĳken – in elke ruimte  

komt het aan op kundig aangebrachte accenten.  

Spotlights zĳn zowel geschikt voor de verlichting  

van grotere vlakken als voor plaatselĳke verlichting. 

Als licht structuur-
gevende meubilering 
moet volgen.

NUMINOS S

CL, PHASE

Art. nr.

1004135

Voor een flexibele  
verlichting van alle 
delen van een ruimte.

NUMINOS S

3 Ph., PHASE

Art. nr.

1004083
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Voor meer  
gezelligheid thuis.

NUMINOS M

PD, PHASE

Art. nr.

1004154

Om een eetlustbe-
vorderende ambi-
ance te scheppen. 

NUMINOS L

PD, DALI

Art. nr.

1004435
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Voor accentuering  
op het artistiek  
hoogste niveau.

NUMINOS L

CL, PHASE

Art. nr.

1004207

Voor een goede  
herkenbaarheid  
van materialen.

NUMINOS L

3 Ph., PHASE

Art. nr.

1004287
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Om kantoorruimtes 
indrukwekkend  
vorm te geven. 

NUMINOS M

CL, DALI

Art. nr.

1004519

Flexibiliteit in alle  

facetten.

Of het nu gaat om een  

sfeervolle ruimteverlich-

ting of een effectieve  

accentverlichting – met  

de passende Spotlights  

is alles mogelĳk. Met 

name de draai- en 

zwenkbare varianten  

en ook de railspots van 

het NUMINOS-armatu-

rensysteem voldoen aan 

de hoogste eisen qua 

flexibiliteit. 
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www.numinos.SLV.com

1

2

3
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In slechts drie stappen bereikt u uw doel:

SYSTEMATISCH
NAAR UW DOEL.
Met DE NUMINOS Online Configurator.

Zo eenvoudig werkt de configurator.

De eerste vraag is: Downlight of Spotlight? Vervolgens  

kiest u tussen voorgeconfigureerde en verder aanpas-

bare toepassingsscenario’s of de vrĳe configuratie. 

Als u het bĳ de keuze van de eigenschappen nog niet  

weet, geen probleem: voor elke gekozen configuratie  

geven we u een passende uitleg.

Hier gaat u naar de NUMINOS Configurator:

TECHNISCHE CONFIGURATIE

OPTISCHE CONFIGURATIE

VISUELE WEERGAVE &  

AFSLUITING
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IS ER NOG IETS ONDUIDELĲK?

Scan de code voor een video die duidelĳk  

laat zien hoe eenvoudig NUMINOS-armaturen  

te configureren zĳn.

STEP 3
PRODUCT

Geef uzelf nog een visuele indruk  

van het door u samengestelde  

armatuur, zodat u dit meteen  

met het passende artikelnummer  

kunt bestellen.

STEP 2
TECHNISCHE CONFIGURATIE & 

DESIGN SELECTEREN

Kolom voor kolom kiest u optische en  

technische eigenschappen zoals de  

behuizing of de decoratieringkleuren,  

de kleurtemperatuur, de stralingshoek 

en meer.

STEP 1
SPOTLIGHT OF DOWNLIGHT?

Kies het passende soort armatuur  

voor uw project. De diameter  

(Downlights) resp. de maat van de  

behuizing (Spotlights) zĳn daarbĳ ge-

koppeld aan het systeemvermogen.

Hier en nu naar uw doel –  

configureer uw armatuur  

met de BIG WHITE®.

Verblindingsfactor

Kleurtemperatuur

Stralingshoek

Lumen

Controller

Naast de bekende cataloguspicto-

grammen ziet u in dit hoofdstuk  

de volgende pictogrammen:

Stel op de volgende pagina’s uw  

favoriete armaturen samen.

Met de volgende productoverzichten komt  

u net zo gemakkelĳk bĳ uw doel: blader naar  

het gewenste soort armatuur, volg de kolom-

men van links naar rechts en maak daarbĳ  

uw individuele keuze. Op het einde staat het  

passende artikelnummer klaar zodat u direct  

kunt bestellen.


