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LEDVANCE Smart Residentieel

Het nieuwe assortiment Smart 
residentieel van LEDVANCE 
biedt de veelomvattende 
combinatie van innovatie, 
kwaliteit, betrouwbaarheid 
en gebruikersvriendelijkheid. 
LEDVANCE levert een  
geschikte oplossing voor zeer 
uiteenlopende behoeften aan 
slimme verlichting. 
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LEDVANCE Smart Residentieel  

UW DESKUNDIGE PARTNER 
VOOR SLIMME VERLICHTING

Nieuwe mogelijkheden met verbonden licht  
Het marktvolume van Smart Home groeit de komende jaren naar verwachting 
snel. Uit onderzoeken blijkt dat meer dan 60% van de Europeanen een slim 
product bezit en dat bijna 40% al een slim verlichtingsproduct heeft of van 
plan is dit binnenkort aan te schaffen. En bijna de helft van de eindklanten 
heeft een installateur gevraagd hun Smart Home-producten te installeren.  

Tijd om een stap verder te gaan  
Connected light speelt een centrale rol binnen de leefomgeving van het 
Smart Home-concept en schept nieuwe ontwerpopties voor een aangename 
woonomgeving en een sterker gevoel van veiligheid. Kies LEDVANCE als 
uw deskundige partner om nog een stap verder te gaan. De nieuwe Smart 
residentieel serie van LEDVANCE biedt een uitgebreid assortiment ten 
dienste van de zeer gevarieerde behoeften van uw klanten aan verschillende 
toepassingen – van de woonkamer tot de keuken.

UW VOORDELEN:

Grote fl exibiliteit   

De LEDVANCE Smart 
residentieel serie kan worden 
gestuurd met de stem of met 
een app – geef uw klanten 
wat zij  nodig hebben.

Vertrouwd systeem

Geef uw klanten wat zij  willen 
– het LEDVANCE Smart 
residentieel assortiment is 
beschikbaar met ZigBee 3.0- 
of Bluetooth Mesh-technolo-
gie. Eenvoudige instelling 
en sturing dankzij  vertrouwde 
interfaces.

Aantrekkelĳ k assortiment 

Voor toepassingen in woon-
omgevingen, die perfect zij n 
ontworpen voor de behoeften 
van uw klanten: eenvoudige 
installatie, goede prij s-pres-
tatieverhouding en fantasti-
sche functies, bij voorbeeld 
dimfunctie, RGB-modus.  
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LEDVANCE Smart Residentieel | PARATHOM® ZigBee serie
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KNUS HUIS EN HOGE  
VEILIGHEIDSNORMEN
De PARATHOM ZigBee serie biedt niet 
alleen de basisfuncties aan/uit, dimbaar, 
RGBW, verlichtingsscènes, Tunable 
White, maar ook complexere functies, 
zoals wake-up light of aanwezigheidssi-
mulatie in één betrouwbare slimme  
verlichtingsoplossing.1

GEVARIEERD LICHT
De Smart residentieel serie maakt 
het mogelijk eenvoudig verschillende 
lichtscenario's te creëren - gedimd, 
van warmwit tot helderwit en RGBW, 
waarbij uit 16 miljoen kleuren kan 
worden gekozen.

MEER COMFORT  
MET STEMSTURING
Intelligent, connected light dat com-
fortabel wordt gestuurd via stemcom-
mando's in 3 eenvoudige stappen: 
download de relevante partnerapp, 
maak verbinding met de partnergate-
way en configureer uw verlichting.

1 Afhankelijk van de compatibiliteit van de oplossing van de partner. Er moet worden voldaan aan de hardware-  en softwarevereisten, alsook aan andere vereisten van de fabrikant 

Het LEDVANCE PARATHOM 
ZigBee assortiment kan worden 
gebruikt met een externe gate-
way of zelfs nog eenvoudiger 
met de meest recente slimme 
speaker, bijvoorbeeld Amazon 
Echo Plus, waar de gateway al 
is ingebouwd. Dankzij de meest 
recente technologie van ZigBee 
3.0 is een hoge veiligheidsnorm 
gegarandeerd, terwijl de appa-
ratuur van waar dan ook kan 
worden gestuurd.
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PARATHOM® ZigBee Serie
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Philips Hue Bridge 
KlikaanKlikuit  
Qivicon Smart Hub 
Schweiger Gateway 
Alexa Echo Plus  
Alexa Echo Show2 
Samsung SmartThings 
Energeasy Connect
Homee 
Cozify

Compatibele  
gateways:Slimme speaker 

(Amazon Echo Plus of Echo Show).

Partnergateway      Partnerapp

SMART HOME

+ =
GATE 
WAY +

GATE 
WAY

+

Met geïntegreerde gateway Zonder geïntegreerde gateway 

Slimme speaker (bijv. Amazon Echo 
of Google Home apparaten).

STEMSTURING 

APPSTURING 

Alle technische parameters zijn van toepassing op de gehele lamp. Vanwege het complexe productieproces van lichtemitterende diodes (LED's) stellen de aangegeven typische waarden van de technische LED 
parameters slechts de zuiver statistische variabelen voor. Ze komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de feitelijke technische parameters voor elk afzonderlijke product; deze kunnen afwijken van de typische waarde.  
1 L70/B50 | 2 Energie-effi ciëntieklasse (EEC) op een schaal van A++ (hoogste effi ciëntie) tot E (laagste effi ciëntie) | 3 Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

Partnergateway      Partnerapp

APPSTURING 

OF

Met de PARATHOM ZigBee serie kan 
slimme verlichting worden geïntegreerd 
in reeds geïnstalleerde of onafhankelij ke, 
compatibele systemen van uw voorkeur. 

Productnaam GTIN (EAN) 1 2

  
     Jaar

Garantie
2
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Productnaam GTIN (EAN) 1 2

  
     Jaar

Garantie
2

3 

ZB PCLB40TW 6W 230VFR E14 4X1 LEDV 4058075371798 40 W E14 6 470 2700...6500K   >80  38 20000 A+ 3

ZB PCLB40D 6W/827 230VFR E14 4X1 LEDV 4058075371774 40 W E14 6 470 2700K >80  38 20000 A+ 3

ZBPCLA60RGBW 10W 230V FR E27 4X1 LEDV 4058075371750 60 W E27 10 800  2000...6500K   80  60 20000 A+ 1

ZBPCLA60RGBW 10W 230V FR B22D 4X1 LEDV 4058075371736 60 W B22d 10 800  2000...6500K  > 80  60 20000 A+ 2

ZB PPAR16D 4,5W/827 230V GU10 4X1 LEDV 4058075371811 50 W GU10 4,5 350 2700K >80  50 20000 A+ 4

ZBPPAR16RGBW 5,5W 230V GU10 4X1 LEDV 4058075371835 50 W GU10 5,5 350  2000...6500K >80  50 20000 A+ 4

Productnaam GTIN (EAN) L × B × H
[mm]

     Jaar
Garantie
2

3 

ZB PLUG 230V 4X1 LEDV 4058075371934   63x60x60 6

ZB FLEX RGBW 3P 4X1 LEDV 4058075371958 64 700  2000...6500K 11  20000 120º A 5

1 2 3 5 64



BETROUWBARE KEUZE
De PARATHOM Bluetooth serie biedt 
de basisfuncties aan/uit, dimbaar, 
RGBW en Tunable White in één 
handige en gebruikersvriendelijke 
slimme verlichtingsoplossing.

COMFORT DOOR STEMSTURING
De compatibele producten 
kunnen middels een stemcommando 
eenvoudig worden gestuurd met uw 
keuze uit verschillende slimme 
speakers.

LEDVANCE Smart Residentieel | PARATHOM® Bluetooth serie  
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EENVOUDIGE INSTELLING
Het instellen gaat in minder dan één 
minuut en er is geen gateway voor 
nodig. U gebruikt alle functies via 
een app of stemsturing. Download 
de LEDVANCE app en confi gureer 
de producten via Bluetooth. 

De PARATHOM Bluetooth serie 
biedt vele uiteenlopende voordelen. 
Met de Bluetooth-technologie is 
sturing mogelij k met de stem of een 
app. Dankzij  de gemeenschappelij ke 
Bluetooth-technologie verloopt de 
instelling en sturing gegarandeerd 
eenvoudig. Voor een geavanceerd 
huis kunnen de PARATHOM Blue-
tooth lampen in een onderling Blue-
tooth-netwerk worden geïntegreerd 
via de LEDVANCE SMART+ app.



PARATHOM® Bluetooth Serie
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Slimme speaker naar eigen keuze
(bijv. Amazon Echo apparaten of Apple HomePod).

App op smart-
phone/tablet

OF

SMART HOME

+ =

Productnaam GTIN (EAN) 2

       Jaar
Garantie
2

3

Apple Home App

Download on the

Apple Home AppLEDVANCE SMART+ App

GET IT ON

LEDVANCE 

Download on the

Productnaam GTIN (EAN) 1 2

  
     Jaar

Garantie
2

3 

BTPCLA60RGBW 10W 230V FR E27 4X1 LEDV 4058075371972 60 W E27 10 810  2000...6500   80  60 20000 A 2

BT PCLA60D 9W/827 230VFR E27 4X1 LEDV 4058075371996 60 W E27 9 800 2700   80  60 20000 A+ 3

BT PCLA60D 6,5W/827 230VFILCL E27 4X1 LEDV 4058075372016 60 W E27 6,5 806 2700   >80  60 20000 A++ 1

Productnaam GTIN (EAN) L × B × H
[mm]

  
     Jaar

Garantie
2

3 

BT PLUG 230V 4X1 LEDV 4058075372030   85x58x63 5

BT FLEX RGBW 3P 4X1 LEDV 4058075372054 480 10  2000...6500K 80  50 120º A+ 4

* Versie voor iOS komt binnenkort 

*

1 2 3 4 5

Alle technische parameters zijn van toepassing op de gehele lamp. Vanwege het complexe productieproces van lichtemitterende diodes (LED's) stellen de aangegeven typische waarden van de technische LED 
parameters slechts de zuiver statistische variabelen voor. Ze komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de feitelijke technische parameters voor elk afzonderlijke product; deze kunnen afwijken van de typische waarde. 
1 L70/B50 | 2 Energie-effi ciëntieklasse (EEC) op een schaal van A++ (hoogste effi ciëntie) tot E (laagste effi ciëntie) | 3 Meer informatie en de precieze garantievoorwaarden vindt u op www.benelux.ledvance.com/garantie

STEMSTURING 

APPSTURING 

+
App op smart-



LEDVANCE BENELUX B.V.
Cypresbaan 7
2908 LT Capelle a/d IJssel
Nederland
+31 (0)10 750 14 14

Postbus 115
2900 AC Capelle a/d IJssel
Nederland

Zeteladres
Z.1 Researchpark 310
1731 Zellik
België
+32 (0)2 550 6820

BENELUX.LEDVANCE.COM
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LEDVANCE

Met kantoren in meer dan 50 landen en bedrijfsactiviteiten  
in meer dan 140 landen is LEDVANCE een van 's werelds  
toonaangevende producenten van algemene verlichting  
voor professionele gebruikers en eindconsumenten.  
LEDVANCE is voortgekomen uit de business unit ‘General  
Lighting’ van OSRAM en biedt een compleet assortiment  
van LED armaturen voor een breed spectrum aan toepassings-
gebieden, intelligente verlichtingsproducten voor smart homes 
en gebouwen, een van de grootste LED lampenportfolio’s in de 
sector alsook traditionele lichtbronnen.

LEDVANCE is de deskundige partner voor installateurs en 
verlichtingsprofessionals. Ons productassortiment bestaat 
uit een breed scala aan innovatieve LED lampen van uitste-
kende merkkwaliteit als aanvulling op onze uitgebreide 
reeks armaturen en LED strip-systemen. Meer informatie 
over ons lampen- en serviceaanbod vindt u online op  
www.benelux.ledvance.com

Met onze online tools kunt u in een mum van tijd potentiële 
besparingen berekenen voor uw volgende LED project en 
overeenkomende lampen, armaturen, LED strips of drivers 
vinden: www.benelux.ledvance.com/tools


