efora vision
efora vision producten zijn ontstaan vanuit de vraag en de behoefte naar optimale licht-waarneming.
Men mag stellen dat alle persoonlijke - externe waarnemingen dito ervaringen via een biologisch weg door het oog - worden waargenomen. De efora vision licht lichtbrommen voldoen dan ook dan deze
foto-biologische eisen.
Commercial lighting is dus meer dan het aanbieden licht of verlichting.
Het efora-vision concept vertrekt van jaren kennis (te samen met partners) dito dag dagelijkse
praktijkervaring (incl.testen), efora-vision heeft daarom resoluut gekozen voor een eu-product met dito
kwaliteit.
De klanten kunnen en mogen veeleisend zijn en/of zicht richten naar industriële en/of residentiële
toepassingen .. efora vision producten passen binnen de wetenschap van Photo-biologisch geometrie.
De uiteindelijk licht-creatie (armatuur) samengesteld met geselecteerde onderdelen vormen de basis
voor een landurig garantie en veel genot.
Het menselijk oog is dus sinds mensengeheugenis en dit tot en met heden een primordiale sleutel tot
het visualiseren van licht. Het kan beschermen, het helpt bij het werk en plezier. Licht dient dus gezien
te worden als een basisbehoefte en is daarmee ook een van de hoogste basiswaarden binnen ons
leven.
Het commercieel- en logistic deel van efora-vision: deze hebben hun wortels binnen het automotief
gebeuren, (dus zeer competitief) waarbij de klant steeds centraal staat. Via onze nieuwe website
kunnen offertes en allerlei andere logistieke parameters tijdens een gesprek/bezoek worden
vastgelegd en blijven visueel kenbaar voor later overzicht en updates.
efora-vision biedt een volledig pakket services .. gaande van :





Light studies
Relighting refunds
Custom designs (incl. mfg).
etc.

Technologische basis principes van efora- vision:
 alle led (incl. cob) zijn beschermed van buiten af dmv van een glazen dome en/of buisje.
 hierdoor ze zijn beschermd tegen: aggressive gassen, stof en vocht, zodat we zeker zijn van een
duurzaam en een stabiel lichtbron over lange termijn.
 Het geheel incl. de led-drivers [selv type. (class III)] vormen een conceptueel geheel met de
lichtbron en hebben een totaal garantie van 60.000 uren en/of 5 jaar.
 Zijn volledig dimmbaar en kunnen optioneel software gestuurd worden (KNx Dali etc)
 Compatible met de T5 | 3000 – 4000 – 5000°K en kleurvast | en vrij van alle zware metalen. |
 Lengtes: 60cm – 120cm – 150cm – 180cm | diffused |
 Color variaties: 2 kleuren led-tubes | voor belichting van vlees | fish | bread | Fab productie .. etc
 We hebben tevens ook gekozen voor een uitwisselbare lichtbron (dus slechts een item te
stockeren) maar past wel in tientalen licht- fixtures binnen eenzelfde gebouw. Gaande van
track/stralers/high-bay en low-bay etc. Men dient dus niet langer de gehele (kostbare) armatuur
te vervangen maar slechts alléén de lichtbron zelf en dit kan gebeuren in een tijdsspane van
enkele minuten. Hierdoor kan men ook zonder enig extra kosten , switchen tussen de
verschillende wit-kleuren en binnen de aangegeven vermogen limiets.
 Meer info en updates zie link www.efora.be

