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HANDLEIDING VOOR INSTALLATEUR 
 

 

Deze handleiding bevat alle benodigde informatie voor COOLSTACK® MAX, COOLSTACK® BOOST 
en COMPACT. Neem deze informatie zorgvuldig door voordat u begint met installatie van het 
systeem.  

Deze handleiding is bedoeld voor de installateur van COOLSTACK® MAX, COOLSTACK® BOOST en 
COMPACT producten. Bewaar deze handleiding als operationeel naslagwerk. 

COOLSTACK® MAX, COOLSTACK® BOOST en COMPACT voldoen aan de volgende normen: 

CE 

- Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) 
- Beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen (RoHS) Richtlijn 2011/65/EU 
- Laagspanningsrichtlijn (LVD) 2014/35/EU 

(EN60598-1/ EN60598-2-1/ EN62778) 
- Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU 

(EN 55015:2019/ EN 61547:2009/ EN IEC 61000-3-2:2019/ EN 61000-3-3:2013+A1:2019) 

UL 
- CUL/UL 8800 

Design Lights Consortium™ (DLC) 
- Ver 5.0 

Algemeen  
- Ingress Protection Code (IP67) 
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Inhoud 
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Introductie 
 

Productbeschrijving 

De toonaangevende COOLSTACK® groeilampen bieden precies wat u nodig hebt! 
 
De keuze tussen meerdere vermogens- en lichtniveaus tot een PPF van 4230 µmol/s garanderen een 
optimale balans tussen het aantal te installeren lampen, minimale investeringskosten en een perfecte 
lichtspreiding. 
Ons onderzoeksteam heeft een scala aan lichtspectra ontwikkeld, van volledige spectra voor kweekruimtes 
tot speciale smalband-spectra voor groenteproductie, jonge planten, ontkieming en elk specifieke 
plantgroeiproces dat geoptimaliseerd moet worden. 
Met meer dan tweehonderd hectare aan geïnstalleerde lampen in kassen en kweekruimtes is de 
COOLSTACK® de referentie geworden voor LED-toplights in Europa en heeft het vertrouwen gewonnen van 
veel toonaangevende telers overal ter wereld. 
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Inhoud bestelling:  COOLSTACK® MAX  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Driver: ESM-1K2S525Mx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voedingsingang (Wieland; Ander type connectoren of aansluitingen kunnen op specifiek verzoek worden gedaan.) 

Kleur van codering Toepassing Markering van palen Vrouwelijke Kunst. # Mannelijke Art. # 
 Zwart 250V met PE L, N, PE 96.031.4053.1 96.032.4053.1 
 Lichtgrijs 250V met PE L, N, PE 96.031.4053.0 96.032.4053.0 
 Bladeren Groen 250/400V met PE 1, 2, PE 96.031.4055.7 96.032.4055.7 

Opties Afbeelding 

COOLCONTROLS® PRO MESH 
 

COOLSTACK® C-PROFILE  HAAK: 
Standaard 

 

COOLSTACK®  TRALIEHAAK : 
Laag 

 

COOLSTACK®  TRALIEHAAK: 
Hoog 

 

COOLSTACK®  TRALIEHAAK: 
 Extra hoog 

 

Driveropties Afbeelding 

COOLSTACK® C-PROFIEL HAAK 

 

COOLSTACK®  TRALIEHAAK 
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Inhoud bestelling: COOLSTACK® BOOST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Driver: ESM-1K2S740Mx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voedingsingang (Wieland; Ander type connectoren of aansluitingen kunnen op specifiek verzoek worden gedaan.) 

Kleur van codering Toepassing Markering van palen Vrouwelijke Kunst. # Mannelijke Art. # 
 Zwart 250V met PE L, N, PE 96.031.4053.1 96.032.4053.1 
 Lichtgrijs 250V met PE L, N, PE 96.031.4053.0 96.032.4053.0 
 Bladeren Groen 250/400V met PE 1, 2, PE 96.031.4055.7 96.032.4055.7 

Opties Afbeelding 

COOLCONTROLS® PRO MESH 
 

COOLSTACK® C-PROFIEL HAAK: 
Standaard 

 

COOLSTACK®  TRALIEHAAK: 
Laag 

 

COOLSTACK®  TRALIEHAAK: 
Hoog 

 

COOLSTACK®  TRALIEHAAK: 
Extra hoog 

 

Driveropties Afbeelding 

COOLSTACK® C-PROFIEL HAAK 

 

COOLSTACK® TRALIEHAAK 
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 Inhoud bestelling:  COOLSTACK® COMPACT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Driver: ESM-680S560Mx 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Voedingsingang (Wieland; Ander type connectoren of aansluitingen kunnen op specifiek verzoek worden gedaan.) 

Kleur van codering Toepassing Markering van palen Vrouwelijke Kunst. # Mannelijke Art. # 
 Zwart 250V met PE L, N, PE 96.031.4053.1 96.032.4053.1 
 Lichtgrijs 250V met PE L, N, PE 96.031.4053.0 96.032.4053.0 
 Bladeren Groen 250/400V met PE 1, 2, PE 96.031.4055.7 96.032.4055.7 

Opties Afbeelding 

COOLCONTROLS® PRO MESH 
 

COOLSTACK® C-PROFIEL HAAK: 
Standaard 

 

COOLSTACK® TRALIEHAAK: 
Laag 

 

COOLSTACK® TRALIEHAAK: 
Hoog 

 

COOLSTACK® TRALIEHAAK: 
Extra hoog 

 

Driveropties Afbeelding 

COOLSTACK® C-PROFIEL HAAK 

 

COOLSTACK® TRALIEHAAK 
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Symbolen op het product 

 

Fotobiologisch risico 
Groep 2 (gemiddeld risico) — Lamp vormt geen gevaar dankzij een 
afkerige respons op helder licht of thermisch ongemak.  

 

Stofdicht: Geen binnendringing van stof 
Onderdompeling, tot 1 meter (3 ft 3 in) diepte: Binnendringing van 
water in schadelijke hoeveelheden zal niet mogelijk zijn wanneer de 
behuizing 30 minuten in water wordt ondergedompeld (tot 1 meter 
(3 ft 2 in) onderdompeling). 

 Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft 
aan dat deze lamp niet mag worden behandeld als huishoudelijk 
afval. Voer de apparatuur af via een recyclingcentrum dat 
elektronica en elektrische apparaten afhandelt binnen de EU en in 
andere Europese landen die gescheiden inzamelingssystemen 
gebruiken voor gebruikte elektronica en elektrische apparaten. Door 
de apparatuur op de juiste manier af te voeren, helpt u potentiële 
risico’s voor het milieu en de volksgezondheid voorkomen, die 
anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste 
behandeling van de afgevoerde apparatuur. Recycling van 
materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen. 
Gooi daarom uw oude elektronica en elektrische apparatuur niet 
weg met het huishoudelijk afval. 

 Alle componenten zijn producten die aan de RoHS-richtlijn voldoen. 
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Specificaties 
 

Productafmetingen

COOLSTACK®  MAX & COOLSTACK® BOOST 
 

                 COOLSTACK®  COMPACT 

               
 
Technische specificaties 

Item COOLSTACK® MAX COOLSTACK® BOOST COOLSTACK® COMPACT  
Optisch     
Lenscoating AR AR AR  
Elektrisch     
Energieverbruik 
(afhankelijk van 
recept/stroom) 

950~1250 W 900~1030 W 520~710 W  

Ingangsspanning 277~480 Vac 277~480 Vac 277~480 Vac  
Ingangsfrequentie 47~63 Hz 47~63 Hz 47~63 Hz  
Vermogensfactor 0,96~0,99 0,96~0,99 0,96~0,99  
Inschakelstroom ≤20 A ≤20 A ≤20 A  
Inschakelduur <2,7 ms <2,7 ms <2,7 ms  
Aardlekstroom <0,7 mA @UL8750 

480 Vac/60 Hz 
<0,7 mA @UL8750 

480 Vac/60 Hz 
<0,75 mA @UL8750 

480 Vac/60 Hz 
 

Omgeving     
Opslagcondities -30 ~ 70 °C  -30 ~ 70 °C -30 ~ 70 °C  
Operationele 
omgevingscondities 

-20°C tot 35°C / 95% 
RV 

-20°C tot 35°C / 95% 
RV 

-20°C tot 35°C / 95% 
RV 

 

Koeling Passief Passief Passief  
Ingress Protection IP67 IP67 IP67  
Fysiek     
Lampafmetingen 1000x170x203,8 1000x170x203,8 515x170x203,8  
Nettogewicht  
(inclusief driver) 

15,75kg 15,75kg 9,05kg 
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Installatievoorbereiding:  
COOLSTACK® lamprichting 

 

COOLSTACK® lamprichting 
 
De toonaangevende COOLSTACK® lampen zijn 
ontworpen op basis van effectiviteit. Twee vormen van 
licht worden geleverd voor de beste spreiding over het 
gewas. De COOLVIEW® HC Lens verspreidt licht 
gelijkmatig over gewassen, terwijl COOLVIEW® HCP 
zijwaarts gefocust licht levert voor lampen boven het middenpad of bij de gevel. 

  

COOLVIEW® HC Lens 
Voor installatie lampen boven het gewas. 

COOLVIEW® HCP Lens 
Voor installatie lampen boven middenpad of bij de 
gevel. 

  

COOLVIEW® RND FG Lens 
Voor installatie lampen boven het gewas. 

COOLVIEW® REC FG Lens 
Voor installatie lampen boven het gewas. 

 

  

Lamp boven middenpad Lamp bij gevel 

 
Omschrijving lenstype op productdoos 

COOLVIEW® HCP lens lichtcenario 

Pad 

Gevel Lichtgebied 

 

 

 
Richting pad / gevel 

Richting gewas 

 

 

 

Lichtgebied 

 

 

 

 

Gelijkstroom-
ingang 
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Installatie: COOLSTACK® MAX / BOOST 
op C-profiel 

 

C-Profiel montagestappen 

Stap 1 Haken 

  

Schuif de C-profiel haken van boven tot onder 
over het C-profiel. Haken zijn er in verschillende 
standaard maten en kunnen ook op maat 
gemaakt worden. 

 

 

 

Stap 2 Lampen op haken 

  

Hang de lamp op de haken en finetune de positie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3 Drivermontage (Haken, optioneel) 

  

Schuif de driver in de driverhaak en zorg ervoor 
dat de output- en inputkabels van de driver zich 
aan de bovenzijde bevinden om interferentie met 
de haak te voorkomen. 

  

Zet de driver en haak op het C-profiel.  

Controleer de connectiestatus van de driver en 
zorg dat de driver niet is verbonden met de 
externe energiebron alvorens naar de volgende 
stappen te gaan  

 

Stap 4 Driver naar lamp verbinding 

  

Monteer de driveroutputkabel (910~1000mm) op 
de lampinput. Bevestig de connector door de 
vergrendeling met de klok mee te draaien. 

 

 

 

 

 

 

Lamp
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Stap 5 Voeg CoolControls Mesh antenne toe 
(Optioneel) 

  

Duw de CoolControls Mesh antenne op de 
besturingsoutputverbinding vanuit de driver. 
Bevestig door de vergrendeling vanuit de 
kabelaansluiting met de klok mee te draaien.  

Verdraai de kabel NIET tijdens vergrendeling, 
anders kan de interne bedrading breken. 

 

Stap 6 Verbind met netspanning 

 

Verbind de driverspanningsaansluiting 
(kabellengte: 630mm) met netspanning. Wanneer 
de lamp wordt waargenomen door de 
CoolControls Mesh antenne, zal de lamp 
knipperen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:horti@mechatronix-europe.com
mailto:horti@mechatronix-asia.com
http://www.horti-growlight.com/


  
   

EMAIL     horti@mechatronix-europe.com  

CoolStack® Installatiehandleiding   |   Versie 2023 januari_TW Pagina 12 

EMAIL     horti@mechatronix-asia.com      www.horti-growlight.com 

Installatie: COOLSTACK® MAX / BOOST  
op V-vorm tralies 

 

V-vorm tralies montagestappen 

Stap 1 Haken 

 

Installeer de standaard traliehaken op de tralies, 
de afstand tussen twee haken is 105 cm. Houd de 
haak parallel met de tralies en draai 90 graden om 
vast te klemmen. De uiteinden van de haak 
moeten naar binnen wijzen, naar elkaar. 
 
Voor kassen met schermdoek richt u de haken 
naar het scherm toe, zodat de lamp gedeeltelijk 
onder het scherm hangt – zo vermijdt u schaduw 
op de gewassen. 
 
Er zijn 3 standaard hoogten van haken, die zullen 
bepalen hoe hoog de positie van de lamp ten 
opzichte van de tralies zal zijn.  

 
COOLSTACK® TRALIEHAAK (LAAG->HOOG->EXTRA 
HOOG) 

 

 

 

 

 

 

Stap 2 Lamp on haken 

  

Hang de lamp op de haken door het uiteinde van 
de haak in de uitsparing voor de lampbevestiging 
op de zijkanten te schuiven. 
Het ontwerp van de haken en de lamp is 
zelfkalibrerend, dus de lamp zal automatisch 
perfect horizontaal hangen. 

   

Step. 3 Driver op tralies  

 

Plaats de driver plat tegen de omgekeerde V-
traliebalken en schuif omlaag. Zorg dat de 
montageplaten voor de driver stevig over de 
balken zijn geklemd. Chauffeurshaken zijn er in 
verschillende standaardmaten en kunnen ook op 
maat gemaakt worden. 

Als uw V-balken groter zijn dan deze afmetingen, 
neem dan contact op voor op maat gemaakte 
haken. 
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Stap 4 Voeg CoolControls Mesh antenne toe 
(Optioneel) 

  

Duw de CoolControls Mesh antenne op de 
besturingsoutputverbinding vanuit de driver. 
Bevestig door de vergrendeling vanuit de 
kabelaansluiting met de klok mee te draaien. 

Verdraai de kabel NIET tijdens vergrendeling, 
anders kan de interne bedrading breken. 

 

 

Stap 5 

  

Stap 6 

 

Verbind de driverspanningsaansluiting 
(kabellengte: 630mm) met netspanning. Wanneer 
de lamp wordt waargenomen door de 
CoolControls Mesh antenne, zal de lamp 
knipperen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monteer de driveroutputkabel (910~1000mm) op 
de lampinput. 
Bevestig de connector door de vergrendeling met 
de klok mee te draaien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:horti@mechatronix-europe.com
mailto:horti@mechatronix-asia.com
http://www.horti-growlight.com/


  
   

EMAIL     horti@mechatronix-europe.com  

CoolStack® Installatiehandleiding   |   Versie 2023 januari_TW Pagina 14 

EMAIL     horti@mechatronix-asia.com      www.horti-growlight.com 

Installatie: COOLSTACK® COMPACT  
op C-profiel 

 

C-Profiel montagestappen 

Stap 1 Haken 

  

Schuif de C-profiel haken van boven tot onder 
over het C-profiel. Haken zijn er in verschillende 
standaard maten en kunnen ook op maat 
gemaakt worden. 

 

 

 

Stap 2 Lamp op haken 

  

Hang de lamp op de haken en finetune de positie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3 Drivermontage (Haken, optioneel) 

  

Schuif de driver in de driverhaak en zorg ervoor 
dat de output- en inputkabels van de driver zich 
aan de bovenzijde bevinden om interferentie met 
de haak te voorkomen. 

  

Zet de driver en haak op het C-profiel. 

Controleer de connectiestatus van de driver en 
zorg dat de driver niet is verbonden met de 
externe energiebron alvorens naar de volgende 
stappen te gaan. 

 

Stap 4 Driver naar lamp verbinding 

  

Monteer de driveroutputkabel (910~1000mm) op 
de lampinput. Bevestig de connector door de 
vergrendeling met de klok mee te draaien. 

 

 

 

 

 

 

 

Lamp
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Stap 5 Voeg CoolControls Mesh antenne toe 
(Optioneel) 

  

Duw de CoolControls Mesh antenne op de 
besturingsoutputverbinding vanuit de driver. 
Bevestig door de vergrendeling vanuit de 
kabelaansluiting met de klok mee te draaien. 

Verdraai de kabel NIET tijdens vergrendeling, 
anders kan de interne bedrading breken. 

 

Stap 6 Verbind met netspanning 

 

Verbind de driverspanningsaansluiting 
(kabellengte: 630mm) met netspanning. Wanneer 
de lamp wordt waargenomen door de 
CoolControls Mesh antenne, zal de lamp 
knipperen. 
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Installatie: COOLSTACK® COMPACT  
op V-vorm tralies 

 

V-vorm tralies montagestappen 

Stap 1 Haken 

 

Installeer de standaard traliehaken op de tralies, 
de afstand tussen twee haken is 105 cm. Houd de 
haak parallel met de tralies en draai 90 graden om 
vast te klemmen.  
De uiteinden van de haak moeten naar binnen 
wijzen, naar elkaar. 
 
Voor kassen met schermdoek richt u de haken 
naar het scherm toe, zodat de lamp gedeeltelijk 
onder het scherm hangt – zo vermijdt u schaduw 
op de gewassen. 
 
Er zijn 3 standaard hoogten van haken, die zullen 
bepalen hoe hoog de positie van de lamp ten 
opzichte van de tralies zal zijn. 

  
COOLSTACK® TRALIEHAAK (LAAG->HOOG->EXTRA 
HOOG) 

 

 

 

 

 

Stap 2 Lamp op haken 

  

Hang de lamp op de haken door het uiteinde van 
de haak in de uitsparing voor de lampbevestiging 
op de zijkanten te schuiven.  
Het ontwerp van de haken en de lamp is 
zelfkalibrerend, dus de lamp zal automatisch 
perfect horizontaal hangen. 

 

Stap 3 Driver op trelies  

 

Plaats de driver plat tegen de omgekeerde V-
traliebalken en schuif omlaag. Zorg dat de 
montageplaten voor de driver stevig over de 
balken zijn geklemd. Chauffeurshaken zijn er in 
verschillende standaardmaten en kunnen ook op 
maat gemaakt worden. 

Als uw V-balken groter zijn dan deze afmetingen, 
neem dan contact op voor op maat gemaakte 
haken. 
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Stap 4 Voeg CoolControls Mesh antenne toe 
(Optioneel) 

   

Duw de CoolControls Mesh antenne op de 
besturingsoutputverbinding vanuit de driver. 
Bevestig door de vergrendeling vanuit de 
kabelaansluiting met de klok mee te draaien. 

Verdraai de kabel NIET tijdens vergrendeling, 
anders kan de interne bedrading breken. 

 

Stap 5 

  

Monteer de driveroutputkabel (910~1000mm) op 
de lampinput. Bevestig de connector door de 
vergrendeling met de klok mee te draaien. 

 

 

Stap 6 

 

Verbind de driverspanningsaansluiting 
(kabellengte: 630mm) met netspanning. Wanneer 
de lamp wordt waargenomen door de 
CoolControls Mesh antenne, zal de lamp knippere. 
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Voorzorgsmaatregelen 
1. Volg correcte aardingsprincipes: Het elektrische systeem moet geaard zijn. Als u niet zeker 

weet of uw elektriciteitssysteem geaard is, installeer de LED-armatuur dan NIET. Neem 
contact op met een gediplomeerde elektricien voor informatie over juiste 
aardingsmethoden.  
HET NIET VOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWING KAN DE DOOD, ERNSTIG LETSEL OF SCHADE 
AAN EIGENDOMMEN TOT GEVOLG HEBBEN.  

2. De elektrische aanvoer moet schoon zijn, met stabiele spanning en stroom en 
onvervormde golfvormen. Het wordt ten zeerste aanbevolen om geschikte 
overspanningsafleiders te installeren in de elektrische panelen om schade als gevolg van 
overspanning te voorkomen. Het niet zorgen voor de vereiste energiekwaliteit zal de 
garantie ongeldig maken. 

3. Als onderhoud moet worden gepleegd aan de lamp of deze moet gedemonteerd worden, 
schakel dan de elektrische toevoer van buitenaf uit alvorens tot verwijdering over te gaan, 
om elektrische schokken te voorkomen. 

4. De maximale omgevingstemperatuur van de installatieomgeving is 35 °C. Dit zorgt voor 
veilige werking van de belichtingsapparatuur. Mechanische ventilatie- of koelingssystemen 
kunnen nodig zijn om de temperatuur in de teeltomgeving onder de 35 °C te houden 
terwijl de lamp in werking is. 

5. Deze lamp is voorzien van snoeren. Lees de volgende vereisten: 
1) Verberg of verleng deze niet door een muur, vloer, plafond of andere delen van de 
gebouwconstructie; 
2) Plaats deze niet boven een verlaagd plafond; 
3) Bevestig niet permanent aan de gebouwconstructie; 
4) Lampen zijn gerouteerd zodat ze niet onderhevig zijn aan overbelasting en beschermd 
zijn tegen fysieke schade; 
5) Lampen zijn zichtbaar over hun gehele lengte;  
6) Lampen worden gebruikt binnen de ampèrecapaciteit bepaald voor de 
maximumtemperatuur van de installatieomgeving zoals gespecificeerd in de instructies. 

6. Deze lamp is geschikt voor vochtige omgevingen. 

7. De fotobiologische veiligheidsmarkeringen zijn gebaseerd op testen van de lichtoutput 
kenmerkend voor een enkele tuinbouwlamp. Extra blootstellingsrisico voor personeel kan 
aanwezig zijn afhankelijk van het aantal tuinbouwlampen en hun plaatsing en/of 
positionering binnen de teeltfaciliteit. 

8. Het is de verantwoordelijkheid van de teeltfaciliteit om deze risico’s aan te pakken op 
faciliteitsniveau en te zorgen dat mensen die de teeltruimtes binnengaan terwijl de lichten 
aan zijn, zich bewust zijn van deze risico’s en dat afdoende beschermingsmaatregelen zijn 
genomen. 

9. De lichtbron in dit armatuur dient alleen te worden vervangen door de fabrikant of diens 
tussenpersoon of iemand met vergelijkbare kwalificaties. 

10. Het armatuur dient zodanig gepositioneerd te worden dat langdurig turen in het armatuur 
op een afstand van minder dan 1,40 m niet wordt verwacht. 
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Onderhoud, milieu en afvoer
 

Onderhoud 
 Houd elektrische invoerspanning en stroom in een stabiel bereik, zonder vervormde golfvormen. Het 

wordt ten zeerste aangeraden om geschikte overspanningsafleiders te installeren in de elektrische 
panelen om schade als gevolg van overspanning te voorkomen. Het niet zorgen voor de vereiste 
energiekwaliteit zal de garantie ongeldig maken. 

 Controleer de lamp geregeld op ophoping van stof en vuil, maak de lampen zo nodig schoon. 

 Schakel de hoofdstroom uit alvorens installatie- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. 

 Haal de COOLSTACK® niet uit elkaar, dit zal de garantie ongeldig maken. 

 Volg bij lampen die bewaard worden als reserve de opslagspecificatie, bewaar COOLSTACK® in een 
schone omgeving. 

Gebruik van schoonmaakmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en andere 
chemicaliën 
Mechatronix COOLSTACK® producten zijn weerbestendig ontworpen voor hoog PPF dagelijks gebruik. 
Antireflectie- en antistof-beschermingslaag wordt aangebracht op uw lens. Schade aan de lens kan de 
algehele prestaties van de gewasproductie beïnvloeden. Zorg dat de volgende instructies worden gevolgd bij 
het schoonmaken van de COOLSTACK® producten. 

Schoonmaken van de COOLSTACK® producten 
 Schakel de stroom uit alvorens het product schoon te maken.  

 Wacht 30 minuten alvorens de lamp schoon te maken. 

 Sproei voorzichtig schoon water op de lampen  

 Gebruik GEEN zuur, alkalisch of ander sterk schoonmaakmiddel dat schade kan veroorzaken aan de 
beschermende antireflectielaag.  

 Gebruik GEEN ruwe of grofkorrelige materialen, schuurponsjes, bleekmiddel of niet-goedgekeurd 
oplosmiddel. 

 

Belangrijk 
Factoren van invloed op lichtoutput 
Naarmate de omgevingstemperatuur stijgt, zullen zowel fotonenflux als fotononderhoud 
afnemen. De beschermende antireflectielaag (AR) is een zeer verfijnde optische behandeling 
voor geavanceerde lensprestaties, eventuele schade aan de laag kan leiden tot verminderde 
prestaties van de lamp.  
 
Zie het hoofdstuk “Onderhoud, milieu en afvoer” voor verdere instructies betreffende het 
schoonmaken van de lamp.  
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