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De gepatenteerde TCH techniek maakt het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de multi-die LED chips. De LED’s zijn aan 
beide zijden verticaal gemonteerd op de Termo Conductive Highway, welke de warmte zeer efficient van de LED bron naar het 
achter gelegen koel lichaam afvoerd. Deze optimale termische eigenschappen zorgen voor minimaal licht (cd) en kleur (K)  verloop 
tijdens de gegarendeerde levensduur , kwaliteit geborgd in design. MEGAMAN TCH LED Techniek heeft de optimale effiency (tot 
wel 98 %) en vele voordelen, omdat de Multi-Die LED chip in het hard van de reflector zit.

TCH technologie

Waarom MEGAMAN®

Megaman TCH

Geen strooi licht dus heldere schaduw geen schaduwvervaging 
dus optimale schittering. 

Optimale effiency  (tot wel 98 % ) en exacte Lichtbundels zelfs 8 
Graden mogelijk door Reflector techniek zonder optisch verlies.

Andere LED Lenzen en optische systemen

Strooi licht geen heldere schaduw dus schaduwvervaging en geen 
optimale schittering.

Minder effiency  en geen exacte Lichtbundels of 8 Graden mogelijk 
door optisch verlies door  toepassing van meervoudige Lenzen en 
optische systemen.

Reflector
Voor lichtverdeling en gewenste bundeling zorgt  de reflector met de  traditionele uitstraling.

Lichtgewicht behuizing
Het TCH ontwerp resulteert in compacte en duurzame modellen waardoor geen extra mechanische belasting ontstaat. Door het formaat en het lagere gewicht is de 
LED is elk armatuur toepasbaar.

Zeer hoge RA waarde voor maximale kleur reflectie
Deze LED halogeen vervangers hebben een Ra waarde tot maar liefst Ra94 voor de 2800K.

Stabiel tot einde levensduur
De unieke LED techniek zorgt minder lumen verlies. Aan het einde van de 25.000 tot wel 40.000 gegarandeerde branduren nog minimaal 90% lumen.



Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat hij de gespecifi ceerde branduren van het te installeren product gaat realiseren en dan dus ook 

de bijbehorende besparing in euro gaat realiseren, zie specifi catie berekening onderstaand: 513 euro levensduur besparing  incl de aanschaf kosten van de LED lamp 

gedurende de 30.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering vaak al in het eerste jaar is terugverdiend .
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MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Wanneer MKG?

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED- en Spaar lampen fabrikant u biedt.  
Een garantie op verwachte branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd 
kan worden.

MM03062 Specifi catieberekening
Uw besparing op levensduur:   €        415,80 +

Winkelprijs megaman lamp:  €        109,95 -

Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp

10 x 19.25:  €        192,50 +

Geen montagetijdkosten van de te vervangen

lamp 10 x 1.5  €          15,00 +

Uw voordeel PER Megaman Spaarlamp: €   513,35
Vermindering CO2 uitstoot:             813 kg

 Een MEGAMAN spaarlamp met 30.000,00 branduren vervangt 10 gloeilampen.

MEGAMAN® Mellow Light

Mellow Light is de LED Flame kleur. Optimaal LED licht met 
een warme kleur welk extra gezelligheid brengt.

MELLOW
Light

Besparing in aantal lampen

MEGAMAN Spaarlampen:

 

Te vervangen lampen:
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Toepassing van multi-die LED chips met 2x48 velden maken het mogelijk om de gewenste lichtkleur, 2800K of 4000K, in de productie te ijken en te 

garanderen tijdens de levensduur. Megaman LED’s hebben geen waarneembare, hinderlijke kleurvariatie die de uitstraling van LED sterk negatief 

beïnvloeden. Minder dan 1.8% (bij 4000K) en slechts 3,6% (bij 2800K) Megaman LED’s hebben geen IR en UV.

Kleurechtheid

Geen waarneembare kleur variatie of verloop tijdens productie en gebruik

Door de verticale plaatsing van de LED’s in het brandpunt van de speciale facet refl ector is het mogelijk een perfecte bundeling vanaf 24 graden te 

creëren. Door een superieur optisch ontwerp bereikt de Megaman LED het doel van de optimale thermische- en optische eigenschappen tijdens de 

productie en gehele levensduur. Megaman LED’s bieden tot 3x meer output dan vergelijkbare LED’s met dezelfde wattages.

Perfect lichtbeeld en concentratie

Tot wel 40000 gegarandeerde branduren met de unieke Megaman Kwaliteits Garantie. Na  5000 branduren is de investering geneutraliseerd en rest 

een netto opbrengst van € 117,- tot € 812,- per lichtpunt en 215 tot 1097kg CO2 reductie.

Investeringskosten

TECOH CFx

TECOH® CFx LED downlight

De TECOH CFx armaturen zijn de Modulaire LED oplossing voor vervanging 

van CFL 36 watt (2x18) of 26 watt (2x13) met 40.000 branduren. Uitwis-

selbare LED module met geintergreerde driver en Dimbaar met standaard 

dimmers.

TECOH MHx

TECOH® MHx design with the future in mind

TECOH® MHx armaturen met het zelfde lichtbeeld als de G12, 36 watt 

Metaal Halide armaturen. TCH refl ector techniek zorgt voor exact gericht 

dim-baar LED licht met besparing. Geen kleur en lichtopbrengst verval tijdens 

de 40.000 branduren als bij Metaal Halide. Vervangt de Metaal Halide lampen 

zonder radio actief KR 85 en vrij van UV straling dus ook zeer geschikt voor 

Musea en winkel verlichting.

TECOH  modulaire LED Armaturen 

Raadpleeg onze website ook voor product update overgang van 
CFL naar LED
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LED by

Lichtdata en grafi eken voor LED

lampen en armaturen ook in:



Briljant Tone de profesionele LED verlichting voor Diamant, Edelstenen en Edelmetalen. Ontwikkeld in samenwerking met specialis-

ten van de Diamond association is het gelukt om met de MEGAMAN TCH Refl ector techniek ( geen schaduw vervaging ) en de juiste 

lichtkleur 5500K de optimale belichting te realiseren met maximale schittering en heldere kleurenweergave.

Ook is aandacht besteed aan het uitlichten van de donkere kleuren als rood en groen zodat de Edelstenen tevens goed uitkomen en 

ook behouden Goud en Zilver en Platina hun natuurlijke uitstraling.

MEGAMAN® Brilliant Tone

330º50 % meer licht rondom
50 % minder gewicht en 
Dimbaar. Waar anderen 
stoppen, gaan wij verder

330º 120º

ANDERE LED

Het is MEGAMAN® gelukt om de technische voorsprong, opgebouwd met de TCH: Thermo Conductive Highway, welke zich reeds ruim in de refl ectormodellen heeft 

bewezen, te gebruiken als uitgangspunt voor de Gloeilampvervanger in LED. Dit alles net als bij de refl ector modellen, zonder inbreuk te maken op het optimale 

lichtdesign.

MEGAMAN® LED classic

De voordelen van LED HIGH R9

Opitimale Kleur weergave voor Fruit Vlees en Vis en andere warme kleuren zoals hout tinten. Voor optimale kleur weergave  heeft MEGAMAN deze 

Professionele LED High R9  lampen ontwikkeld welke zorgen voor de beste weergave van producten doordat  er vanaf het rode deel van het spectrum 

extra wordt weer gegeven. Geeft dus extra kracht aan de warme kleuren zonder de nadelen van de Halogeen en Metaal Halide lampen met alle voorde-

len van de moderne LED technologie.

MEGAMAN® LED HIGH R9

-       Hoge rode kleur weergave ( R9) van > 75.
-       Totale Ra waarde van Ra 94.
-       Geen UV straling  of toepassing van radioactief Kr85.
-       Geen kleur verloop : minder dan 100 K tijdens levensduur.
-       Direct  op- en herstart baar.
-       Lange gegarendeerde branduren en korte terug verdien tijd.

De MEGAMAN  High R9 LED lampen  hebben niet alleen een hoge rode kleur weergave ( R9) waarde van 75 maar ook de andere verzadigde kleuren  ( R10  geel tot 

R14 olijfgroen  )  worden beter weer gegeven , dit alles resulteerd in diep rode kleuren en warmere meer natuur getrouwe tinten. De objecten worden optimaal weer 

gegeven en tevens  zorgt door de ondersteuning van de andere kleuren voor  een  wel gebalenseerd en hoge kwaliteit van kleur weergave uniek met deze MEGAMAN 

R9 LED technologie.
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LED High R9 Metaal Halide
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