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SANESCA LED

De Sanesca LED voorziet ziekenhuizen, revalidatiecentra en verplegingsinstellingen van huiselijkheid. De filigrane 
vormgeving past harmonieus in elk interieur. 

Het uiterst flexibele verlichtingsconcept kan in heel uiteenlopende omgevingen ingezet worden. In ziekenkamers 
combineert het indirecte ruimteverlichting met directe leesverlichting. De verlichting biedt ondersteuning bij de 
vooruitstrevende en efficiënte verpleging van de patiënten. Het licht van de leesverlichting wordt optimaal op het 
leesniveau gericht, zodat de patiënten in aangrenzende bedden geen last hebben van directe verblinding. 

Andere uitvoeringen voor patiënten- of bewonerskamers zijn verkrijgbaar met nachtverlichting. In gangen, ver-
blijfsruimten of entrees wordt de Sanesca LED als wandarmatuur ingezet.

LICHT VOOR MEER 
WELBEHAGEN
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LICHT VOOR MEER 
ORIËNTATIE
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Al meer dan 100 jaar werkt TRILUX elke dag om licht beter te maken. Tegenwoordig gaat het daarbij niet meer 
alleen om innovatieve armaturen, maar om uitvoerige, intelligente verlichtingsoplossingen voor de mens. De 
Sanesca LED biedt veelzijdige toepassingsmogelijkheden. 

Voor bejaarden in verzorgingstehuizen is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat ze zich thuis voelen en dat hun 
levens kwaliteit behouden blijft. De Sanesca LED verenigt behaaglijkheid en welbevinden met oriëntatie en een 
goed zicht. 

Voor patiënten in een ziekenhuis is een uitstekende medisch verzorging en een hoog uitrustingscomfort van 
essentieel belang. De Sanesca LED houdt rekening met hun eisen en ondersteunt tegelijkertijd het ziekenhuisper-
soneel bij het werk. De functionele verlichting garandeert bijvoorbeeld overdag een zo groot mogelijke veiligheid 
bij medische onderzoeken en behandelingen aan het ziekenbed.
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SANESCA LED – OVERZICHT

Sanesca W3-1, W3-2
Ruimte-, lees- en nachtverlichting 
met kleine functionele module

Sanesca W1, W2, W3
Ruimteverlichting, ruimte- en leesverlichting, ruimte-, lees- en nachtverlichting 
zonder functionele module

Sanesca W4
Ruimte-, lees-/onderzoeks- en nachtverlichting 
met grote functionele module
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•  Ruimteverlichting schakel- en dimbaar (DALI), 
Active-uitvoering (regeling van de kleurtemperatuur).

• Leesverlichting schakelbaar. 

• Inclusief wipschakelaar of desgewenst trekschakelaar.

• Inclusief contactdoos, zonder opschrift.

•  Overige uitvoeringen inclusief relais, voor gebruik 
van een bedbedieningsapparaat, op aanvraag.

•  Toets om de onderzoeksverlichting extra in te schakelen 
naast de leesverlichting. 

•  Tot zes componenten integreerbaar in de grote functionele module. 
Individuele elektrische uitvoeringen en opties op aanvraag.

• Andere armatuurlengten op aanvraag.
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LICHT EN FUNCTIES
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Eenvoudig te configureren. Flexibel te gebruiken.
De Sanesca LED kan als wandarmatuur op de gang alsook met of zonder functionele module boven het patiën-
tenbed gebruikt worden. De modulaire constructie kan uitgebreid worden met contactdozen, datamodules, een 
verpleegoproepknop en bijkomende functies.

Een keer installeren. Langdurig profiteren.
Een lange levensduur, lange onderhoudscycli en een hoge betrouwbaarheid maken van de Sanesca LED de ideale, 
energie-efficiënte en voordelige verlichtingsoplossing voor de lichte verpleging.

Eenvoudige reiniging. Eenvoudig onderhoud.
De Sanesca LED heeft nauwelijks zichtbare schroeven of spleten waarin zich vuil kan vastzetten en is daardoor 
bijzonder gemakkelijk te reinigen. Alle onderhoudswerkzaamheden, zoals het vervangen van de ledmodule of het 
hulpapparaat, zijn snel voltooid.

Goede lichtkwaliteit. Homogeen en verblindingsvrij. 
De Sanesca LED bestaat uit een indirecte component voor de algemene verlichting van de ruimte en een directe 
component die verblindingsvrije leesverlichting levert. Een keer extra schakelen tovert de leesverlichting om in 
onderzoeksverlichting. De Sanesca LED kan optioneel uitgerust met een nachtlicht op basis van leds.

Stimuleren en ontspannen. Optimaal ondersteunen.
De Sanesca LED is verkrijgbaar in Active-uitvoering, die het dag-nachtritme van patiënten of bewoners onder-
steunt of ook doelgericht kan ingezet worden om mensen actiever of rustiger te maken.
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LICHT VOOR MENSEN
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De invloed van licht op de mens is moeilijk te overschatten. De zon schenkt niet alleen leven, maar beïnvloedt ook 
ons bioritme en onze gevoelens. Voor de Sanesca LED werd inspiratie gezocht bij de natuur. De armatuur biedt 
de mogelijkheid de weldadige werking van het zonlicht in huis te halen en een sfeer te creëren die bevorderlijk is 
voor de gezondheid. Het antwoord op elke eis in ziekenhuizen, revalidatiecentra of verplegingsinstellingen. 

WW Control
Met het TRILUX CWW-touchpanel is de SANESCA LED ACTIVE heel eenvoudig te regelen. Ze kan het natuurlijke 
dagritme ondersteunen of doelgericht rustgevend of stimulerend werken.

De voorgeprogrammeerde automatische daglichtcyclus ondersteunt het menselijke bioritme optimaal. Maar de 
kleurtemperatuur en de helderheid kunnen ook heel eenvoudig naar wens handmatig geregeld worden. Via het 
intuïtieve touchpanel kunnen vrij in te stellen lichtscènes opgeroepen worden en kan het automatisch verlopende 
lichtprogramma gestart worden. 

Wandmontage met een dubbel afdekplaatje van GIRA (mee-
geleverd) in combinatie met een standaard wandinbouwdoos.

Maximaal vier lichtscènes vrij instelbaar

Kleurtemperatuur en helderheid vrij instelbaar

Oproepen van een vooraf ingestelde circadiaanse cyclus; 
alle instellingen zijn al opgeslagen in het stuurapparaat. 
De iOS-smartphoneapp (TRILUX CWW-Programmer) maakt 
uitgebreide instellingen, zoals de individualisering van het 
circadiaanse verloop, toegankelijk. Verkrijgbaar in de Apple 
App Store.
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LICHT EN PLANNING
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Patiënten in ziekenhuizen of revalidatiecentra brengen een groot deel van hun tijd door op hun ziekenkamer. 
Daarom spelen comfort en welbehagen een belangrijke rol bij de inrichting van deze kamers. Bij een goede ver-
lichting hebben zowel patiënten, artsen als verplegend personeel baat.

De indirecte ruimteverlichting van de Sanesca LED schept een behaaglijke sfeer en creëert goede kijkomstan-
digheden. De leesverlichting stuurt het licht naar het individuele bed, zonder de andere patiënten op de kamer 
of het verplegend personeel te verblinden. ‘s Nachts zorgt een afzonderlijk schakelbaar ledlicht voor een goede 
oriëntatie.

De algemene verlichting moet minimaal 100 lux bedragen en bijzondere aandacht besteden aan de voorkoming 
van directe verblinding (verblindingsbeperking leeslicht < 1.000 cd/m²). Voor lezen is 300 lux nodig, voor eenvoudi-
ge medische onderzoeken eveneens. De oriëntatieverlichting moet 5 lux bedragen, om de patiënt in staat te stellen 
zijn weg te vinden in de ruimte.

Sanesca LED biedt voor alle gebieden de juiste oplossing.
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Wandarmaturen op basis van leds met indirecte ruimteverlichting (zonder functionele module)

Referentie TOC ETDD⋅⋅⋅ ET⋅⋅⋅ EEC W ≈kg

Armatuurbehuizing wit
Sanesca W1 LED 2000-830···01 63 718··· ···51 ···40 1.900 lm A++/A+/A 20 3,9
Sanesca W1 LED 2000-840···01 63 372··· ···51 ···40 2.000 lm A++/A+/A 20 3,9

Armatuurbehuizing zilvergrijs
Sanesca W1 LED 2000-830···03 63 719··· ···51 ···40 1.900 lm A++/A+/A 20 3,9
Sanesca W1 LED 2000-840···03 63 373··· ···51 ···40 2.000 lm A++/A+/A 20 3,9

•   IK02/0,2 J   650 °C

•
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Wandarmaturen op basis van leds met indirecte ruimteverlichting en directe leesverlichting 
(zonder functionele module)

Referentie TOC ETDD⋅⋅⋅ ET⋅⋅⋅ EEC W ≈kg

Armatuurbehuizing wit, leds voor regelbare kleurtemperatuur
SanescaAct W2 4600···830 01 64 480··· ···51 - 4.600 lm A++/A+/A 40 4,7
SanescaAct W2 4600···840 01 64 481··· ···51 - 4.600 lm A++/A+/A 40 4,7

Armatuurbehuizing wit, leds
Sanesca W2 LED 2600-830···01 63 374··· ···51 ···40 2.500 lm A++/A+/A 26 3,9
Sanesca W2 LED 2600-840···01 63 375··· ···51 ···40 2.600 lm A++/A+/A 26 3,9
Sanesca W2 LED 4600-830···01 63 360··· ···51 ···40 4.600 lm A++/A+/A 48 3,9
Sanesca W2 LED 4600-840···01 63 361··· ···51 ···40 4.800 lm A++/A+/A 48 3,9

Armatuurbehuizing zilvergrijs, leds voor regelbare kleurtemperatuur
SanescaAct W2 4600···830 03 64 482··· ···51 - 4.600 lm A++/A+/A 40 4,7
SanescaAct W2 4600···840 03 64 483··· ···51 - 4.600 lm A++/A+/A 40 4,7

Armatuurbehuizing zilvergrijs, leds
Sanesca W2 LED 2600-830···03 63 376··· ···51 ···40 2.500 lm A++/A+/A 26 3,9
Sanesca W2 LED 2600-840···03 63 377··· ···51 ···40 2.600 lm A++/A+/A 26 3,9
Sanesca W2 LED 4600-830···03 63 362··· ···51 ···40 4.600 lm A++/A+/A 48 3,9
Sanesca W2 LED 4600-840···03 63 363··· ···51 ···40 4.800 lm A++/A+/A 48 3,9

•   IK02/0,2 J   650 °C

•
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Wandarmaturen op basis van leds met indirecte ruimte- en nachtverlichting 
en directe leesverlichting (zonder functionele module)

Wandarmaturen op basis van leds met indirecte ruimte- en nachtverlichting 
en directe leesverlichting met wipschakelaar en contactdoos (zonder functionele module)

Referentie TOC ETDD⋅⋅⋅ ET⋅⋅⋅ EEC W ≈kg

Armatuurbehuizing wit, leds
Sanesca W3 LED 4600-830···01 63 806··· ···51 ···40 4.600 lm A++/A+/A 48 4,5
Sanesca W3 LED 4600-840···01 63 807··· ···51 ···40 4.800 lm A++/A+/A 48 4,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, leds
Sanesca W3 LED 4600-830···03 63 808··· ···51 ···40 4.600 lm A++/A+/A 48 4,5
Sanesca W3 LED 4600-840···03 63 809··· ···51 ···40 4.800 lm A++/A+/A 48 4,5

•   IK02/0,2 J   650 °C

Referentie TOC ETDD⋅⋅⋅ ET⋅⋅⋅ EEC W ≈kg

Armatuurbehuizing wit, leds
Sanesca W3-S1/R LED 4600-830···01 63 364··· ···51 ···40 4.600 lm A++/A+/A 48 5,9
Sanesca W3-S1/R LED 4600-840···01 63 365··· ···51 ···40 4.800 lm A++/A+/A 48 5,9

Armatuurbehuizing zilvergrijs, leds
Sanesca W3-S1/R LED 4600-830···03 63 366··· ···51 ···40 4.600 lm A++/A+/A 48 5,9
Sanesca W3-S1/R LED 4600-840···03 63 367··· ···51 ···40 4.800 lm A++/A+/A 48 5,9

•   IK02/0,2 J   650 °C

•

•
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Wandarmaturen op basis van leds met indirecte ruimte- en nachtverlichting 
en directe leesverlichting met trekschakelaar en contactdoos (kleine functionele module)

Wandarmaturen op basis van leds met indirecte ruimte- en nachtverlichting 
en directe lees- en onderzoeksverlichting (grote functionele module)

Referentie TOC ETDD⋅⋅⋅ ET⋅⋅⋅ EEC W ≈kg

Armatuurbehuizing wit, leds
Sanesca W3-S2/R LED 4600-830···01 63 368··· ···51 ···40 4.600 lm A++/A+/A 48 4,5
Sanesca W3-S2/R LED 4600-840···01 63 369··· ···51 ···40 4.800 lm A++/A+/A 48 4,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, leds
Sanesca W3-S2/R LED 4600-830···03 63 370··· ···51 ···40 4.600 lm A++/A+/A 48 4,5
Sanesca W3-S2/R LED 4600-840···03 63 371··· ···51 ···40 4.800 lm A++/A+/A 48 4,5

•   IK02/0,2 J   650 °C

Referentie TOC ETDD⋅⋅⋅ ET⋅⋅⋅ EEC W ≈kg

Armatuurbehuizing zilvergrijs, leds
Sanesca W4-L20/R LED 4900-830···03 64 977··· ···40  - 4.900 lm A++/A+/A 51 6,3

•   IK02/0,2 J   650 °C

•

•
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