
life needs light

Sparckel @work
'Ervaar de kracht van licht.

Meetbaar meer rendement op de 
werkvloer is nu ook voor jou 

bereikbaar'

life needs light

WELL-certificatie en 
Sparckel

Het Sparckel concept past helemaal in de WELL-

certificatie voor gezonde gebouwen. Een gebouw 

is meer dan een bak stenen. Bekeken vanuit een 

gezondheidsperspectief zou een gebouw meer 

een ecosysteem van op de natuur geïnspireerde 

elementen moeten zijn. Sparckel past helemaal 

bij deze overtuiging. Naast lucht en geluid sluit nu 

ook de lichtvoorziening beter aan bij de 

natuurlijke behoeften van de mensen. Door 

Sparckel blijven medewerkers happy én gezond.

Een duurzaam gezonde 
investering

Sparckel zoekt de grenzen op van wat mogelijk is 

met haar state of the art LED technologie. 

Sparckel voorziet mensen in een juiste balans van 

licht. Volledig afgestemd op de natuur en 

bewezen effectief. Introduceer Sparckel op jouw 

werkvloer en verdien je investering binnen no-

time terug door minder ziekteverzuim en 

verbeterde productiviteit.

En dat alles zonder hak- en breekwerk om dure 

lichtsystemen te integreren: Sparckel is Plug & 

Play en dus zo in te zetten in bestaande situaties.

www.sparckel.nl 
040 8516433



Specificaties
• output: 0 tot 7.500 lumen
• LED’s: 1.800, 2.700, 6.500 Kelvin

• 65% direct, medium power
• 35% indirect, high power

• kleurweergave: 87
• input: 24 Volt, 5 Ampère
• energy klasse A
• melanopische factor: 0,68
• blue light hazard klasse: 0
• diameter kap: 37cm
• hoogte versie:

• buro: 90cm 
• vloer: 190cm 
• plafond: instelbaar 

• effectief tot op 1,5 meter van de bron: 
700 – 1.200 lux verticaal op 
ooghoogte, 

• terugverdientijd: 1 tot 6 maanden

vloerstaand

plafond

burostaand

A. Deze licht-doorlatende afscherming heeft 
een gatenpatroon voor koeling. Samen met 
het indirecte licht maakt dit een sprankelend 
patroon op het plafond.

B. Deze geheel aluminium kap maakt 
Sparckel betrouwbaar. Er ontstaat een 
luchtstroom die de elektronica koel houdt.

C. Onze print heeft Led’s die naar boven en 
naar beneden schijnen. Samen hebben ze tot 
7.500 lumen aan serieuze Led-power. Met 
totaal zes led-groepen is er een ruim 
verlopend spectrum van 6.500 tot 1.800 
Kelvin.

Alle intelligentie is Plug & Play geïntegreerd: 
via een correcte samenwerking van Led-
drivers, opslag, microprocessor, klok-functie 
en software, spelen lichtscene ’s zichzelf 
automatisch af.

D. De high end afscherming heeft nano
technologie kleine bolletjes. Die zitten 
verweven in de ‘melk-glas-achtige’ plaat. Dit 
breekt het licht meerdere keren, wat een 
optimaal diffuus lichtbeeld geeft. Prettig en 
comfortabel voor onze ogen.

E. De aluminium bedieningsring is simpel 
draaibaar. Zo klik je makkelijk een van de 
zeven standen. De eerste stand is de 
volautomatische zonnige dag ervaring.


