
Schitterend jacht,   schitterend licht

Ook in de superluxe jachtbouw heeft LED-verlichting zijn intrede gedaan. 
Recentelijk werd het luxueuze jacht Variety Voyager voorzien van 
hoogkwalitatieve LED-verlichting van lichtfabrikant Megaman. “Door het 
toepassen van de nieuwste LED-technologie zal de jachteigenaar 458.000 euro  
en 604.000 kilogram C02 besparen gedurende de gehele levensduur van de 
verlichtingsinstallatie.” 
Auteur: Roelof Dalhuizen. Het luxueuze jacht Variety Voyager is voorzien van 

LED-verlichting van Megaman.
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De Variety Voyager is 
een 66 meter lang 
luxe superjacht met 

36 hutten voor de 72 gasten. 
Het jacht heeft 32 beman-
ningsleden, die ervoor 
zorgen dat het de gasten 
aan niets ontbreekt. Vanaf 
het begin wilde de eigenaar 
dat de Variety Voyager zou 
beschikken over een warm 
en uitnodigend interieur, dat 
gekenmerkt wordt door een 
summum van ontspannende 
luxe-ervaringen voor de 
gasten op het jacht. Naast 
het combineren van een 
helder verlichte, minimalis-
tische inrichting in de open-
bare ruimten met luxe, warm 
verlichte hutten, wilde de 

eigenaar een zo energiezui-
nig mogelijke verlichting, die 
een minimum aan onder-
houd vereiste. Daarom werd 
ontwerper Lally Poulias in de 
arm genomen. Het eindre-
sultaat van de inspanningen 
van Poulias is het toppunt 
van hedendaagse, energie-
zuinige verfijning.

De strakke lijnen en het 
ruime dek van de Variety 
Voyager, samen met de war-
me stoffen en de prachtige 
marmeren en houten lambri-
sering in het interieur en de 
zeer persoonlijke bediening, 
zorgen ervoor dat de gasten 
de ultieme luxe jachtervaring 
hebben. Dit is onder meer 

te danken aan het licht dat 
is toegepast op de Variety 
Voyager.  Niet alleen is de 
verlichting discreet en een 
aanvulling op het verfijnde 
interieur van het jacht, maar 
bovendien versterkt het 
lichtsysteem het onbelem-
merde uitzicht op de zee 
vanuit alle openbare ruimtes 
en privéhutten van de  
Variety Voyager.

Antonis Maravelias, elek-
trotechnicus en specialist in 
aangepaste scheepwerktuig-
kundige integratie, geeft een “Dit licht leidt tot aanzienlijke  

 energiebesparing”

toelichting op het bijzon-
dere lichtontwerp: “In nauwe 
samenwerking met Lally 
Poulias en de ontwerpers, 
moesten we de eisen van de 
eigenaren voor een warm 
verlichte ruimte die ener-
giezuinig was in gedachten 
houden, met verlichting die 
gemakkelijk te onderhouden 
was. Aangezien we op an-
dere jachtinstallaties gebruik 
hadden gemaakt van Mega-
man-technologie, was deze 
fanbrikant de voor de hand 
liggende keuze. Dit heeft te 
maken met het feit dat de 

lichtkwaliteit van deze lam-
pen een goede vervanging 
is voor de warmte van halo-
geen-lichtbronnen waaraan 
we gewend zijn. Daarnaast 
zorg de TCH-reflectortech-
nologie van Megaman er-
voor, dat er geen verschil in 
uitstraling en lichtbeeld is 
ten opzichte van de traditio-
nele halogeenlampen.” 
Dankzij het gebruik van de 
gepatenteerde Thermal Con-
ductive HighwayTM-techno-
logie (TCH) kan Megaman 
klanten naar eigen zeggen 
voorzien van duurzame lam-

pen met een hoog lumen-
onderhoud, waardoor tot 90 
procent van de initiële lumen 
beschikbaar blijft aan het 
einde van de levensduur van 
de lamp. “Bovendien worden 
de toegepaste LED-lampen 
gekenmerkt door een warme 
uitstraling en een unieke 
schittering. In combinatie 
met de bewezen kwaliteit 
van het van origine Duitse 
merk, maakte dit onze keuze 
makkelijk."

In tegenstelling tot een 
groot aantal LED-verlich-

	
De LED-verlichting werd op diverse 
plekken op het jacht toegepast, 
waaronder in de hoofdlounge.

	
De LED-verlichting is niet alleen 
mooi, maar levert bovendien een 
ruime besparing op. 
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tingsfabrikanten gebruikt 
Megaman reflectoren in 
plaats van lenstechnolo-
gie om de meest efficiënte 
LED-verlichtingsoplossing 
te bieden. Dit bijzondere 
kenmerk van deze fabrikant 
komt ook op de Variety 
Voyager tot uiting. Ook een 
aantal andere heldere keuzes 
kenmerken het lichtontwerp. 
Om de strakke lijnen bin-
nen de openbare en pri-
véruimten van het jacht te 
behouden, zijn alle verlich-
tingsarmaturen bijvoorbeeld 
zo geplaatst, dat ze gelijk 
liggen met de wanden en 
het plafond van de Variety 
Voyager. In de hoofdsalon 
werden bovendien verlichte 
glazen muurschilderingen 
opgenomen. 
De installatie omvat in totaal 
meer dan twaalfhonderd 
verlichtingsarmaturen, met 
onder meer AR111- en 
Par16-licht bronnen. Zo 
werd in alle gangen en hut-
ten gebruik gemaakt van de 
Megaman LED PAR16 7 Watt 
GU10 warme witte reflecto-
ren met een stralingshoek 
van 35 graden. In het res-
taurant en de bar is gebruik 
gemaakt van een extra hon-
derdvijftig dimbare versies 
van Megaman’s LED PAR16 7 
Watt GU10-lampen met een 
stralingshoek van 15 graden 
alsmede honderdtachtig 

Megaman LED PAR 16 7 
Watt GU10 dimbare lampen. 
Op het gehele terras werden 
verder LED AR111 15 Watt 
GU10-lampen gebruikt.  

De LED-verlichting werd dus 
op diverse plekken op het 
jacht toegepast. Behalve de 
reeds genoemde gangen en 
hutten schijnt het bijzondere 
LED-licht onder meer in de 
hoofdlounge met internet-
ruimte en bibliotheek, de 
eetgelegenheden binnen 
en buiten en alle gangen 
en trappenhuizen. Ook de 
servicegebieden van de be-
manning zijn voorzien van 
de Megaman-oplossing. 
Hetzelfde geldt voor de spa, 
de fitnessruimte, de schoon-
heidscentra en het ruime 
buitendek van de Variety 
Voyager.

Dankzij de nauwe samen-
werking tussen de ontwer-
pers, elektrotechnici, Lally 
Poulias Designs en Mega-
man is het eindresultaat een 
luxueus jacht, dat esthetiek 
combineert met het nieuw-
ste op het gebied van LED-
verlichting om op prachtige 
wijze te zorgen voor aan-
zienlijke energiebesparingen.

www.megaman.nl
	
Het ontwerp is van Lally Poulias.
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