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Taurac Lighting 
Totaaloplossingen voor 
professionals



MOVE concept
Met de producten van Taurac levert een installateur snel, veilig en efficiënt een lichtproject van hoge 

kwaliteit af. Deze toegevoegde waardes realiseert Taurac via  een concept dat is gebaseerd op de MOVE 

theorie.

Met Taurac MOVE zorgen wij ervoor dat een E-installateur zoveel mogelijk wordt ondersteund in het proces 

van selecteren, ontwerpen en instaleren van armaturen. Tijd is geld, en daar kan Taurac u bij ondersteunen 

om maximale efficiëncy in uw dagelijkse praktijk te realiseren.
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Taurac Lighting 

www.taurac.com +31 (0)88 500 84 40 info@taurac.com

MOVE - Match garantie
Match garantie tijdens  het selectie proces

In maximaal 5 stapen begeleiden 
wij installateurs via onze website 
naar het juiste product

MOVE - Oplossingsgericht
Oplossingsgericht in het voorzien van informatie

Bij Taurac werken wij met 
lichtspecialisten. Wij voorzien 
klanten zowel online als op locatie 
van informatie en lichtadvies

MOVE - Veilig en Efficient
Veilig en effcient klaren van een klus met A-kwaliteit

Taurac kiest voor A-kwaliteit: 
in de drivers van Tridonic en 
Osram, ledcomponenten en de 
samenstelling van onze producten

Taurac MOVE concept
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Taurac partner dealers
Taurac producten worden geleverd via partner dealers, waaronder de Raca Group BV. Zij zijn gespecialiseerd in een persoonlijke benadering 
en advisering.  

Heeft u vragen over onze armaturen of wilt u persoonlijke begeleiding bij het maken van een lichtplan voor uw bedrijfsruimte? Neem contact 
op via het telefoonnummer 088-500 84 40 voor een afspraak met een onze lichtadviseur of kijk voor meer informatie en ons volledige  
assortiment op onze website.

MOVE - Eenvoudig installeren
Eenvoud in installatie van producten

Taurac producten installeert 
u eenvoudig via het click & go 
systeem



Krachtige verlichting
Taurac lighting levert LED verlichting voor professionele gebruikers. Ons assortiment bestaat uit 

verschillende onderdelen, zoals  LED panelen, downlights, highbays, lichtlijnen, wand armaturen, 

waterdichte armaturen en nood- en vluchtwegverlichting. 

Taurac is afgeleid van de term Taurus. Taurus is de Latijnse benaming voor de horoscoop van de Stier. 

Dit krachtige en betrouwbare dier ziet u terug in onze kernwaarden, logo en in onze productlijnen. 

Onderstaand een overzicht van ons assortiment van verlichting en noodverlichting. 
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Taurac Lighting assortiment

www.taurac.com/lighting +31 (0)88 500 84 40 info@taurac.com

INBOUW ARMATUREN
HEREFORD LINE -  Paneel verlichting voor kantoren

- Inleg ledpanelen (60x60 en 120x30)
- Efficacy 120 lumen/watt
- Driver van Tridonic
- Powerfactor > 0,95
- Geschikt voor o.a. kantoren, scholen,    
ziekenhuizen

HIGHBAY
HIGHLANDER LINE - verlichting voor hoge bedrijfshallen

- Halstralers
- Efficacy 130 lumen/watt
- Driver van Meanwell
- Powerfactor > 0,95
- Geschikt voor o.a. magazijnen, hoge 
bedrijfsruimtes, opslag

WATERPROOF
LAKENVELDER LINE - waterdicht armatuur

- 5.200 tot 9.700 lumen
- Efficacy 170 lumen/watt
- Driver van Osram
- Powerfactor > 0,90
- Geschikt voor o.a. magazijnen, 
zwembaden en parkeergarages

DOWNLIGHT
GALLOWAY LINE - verlichting voor kantoren

- Modulair systeem
- Efficacy 120 lumen/watt
- 15W ,27W, 34W en 48W 
- Driver van Tridonic
- Geschikt voor o.a. kantoren, scholen,    
ziekenhuizen

OPBOUW ARMATUREN
DEXTER LINE - verlichting voor wooncomplexen / trappen

- Wand en plafond montage
- Gegarandeerd 75.000 branduren
- Beschermklasse IP65
- Schakelbare driver
- Geschikt voor o.a. wooncomplexen, 
kantoren, scholen, ziekenhuizen

LICHTLIJN SYSTEMEN
PIËMONTESE LINE - Modulaire lijn voor retail en industrie

- Zeer eenvoudige montage
- Lumenstroom instelbaar
- Driver van Osram
- Powerfactor > 0,95
- Geschikt voor o.a. magazijn, supermarkt, 
musea en productieruimtes

PENDEL ARMATUREN
LIMOUSIN LINE - Exclusieve verlichting voor kantoren

- Hoogwaardige uitstraling
- Efficacy 120 lumen/watt
- Driver van Tridonic
- Powerfactor > 0,95
- Geschikt voor o.a. kantoren, scholen,    
ziekenhuizen

NOODVERLICHTING
JERSEY LINE - Noodverlichting voor kantoor en horeca

- Basic en Plus lijn
- Eenvoudig installeren met Click & Go
- Van 35.000 tot 75.000 branduren
- Voldoet aan alle CE keurmerk
- Geschikt voor o.a. kantoren, scholen,    
ziekenhuizen en horeca
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 ‐ Geschikt voor inleg- opbouw en pendelmontage

 ‐ Verschillende maten beschikbaar: 600x600 mm en 1.200x300 mm

 ‐ 3.600 tot 5.040 Lumen

 ‐ Efficacy 120 lumen/watt

 ‐ Driver van Tridonic

 ‐ Powerfactor >0,95

 ‐ 50.000 branduren

LED Paneel
Verlichting voor kantoren 



Meer informatie en bestellen: taurac.com/i-panel-hereford-libero of scan QR code

©2020 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Taurac Click & Go 
Eenvoudig installeren

Taurac LED bespaart energie
EIA geschikt

Toepassing voor kantoren
Vervanging T5 / T8 verlichting

Oplossingsgerichte support van Taurac
Persoonlijk advies bij uw licht project

Taurac zet zich in om u als installateur zo volledig en duidelijk mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van de vragen.  
Wij hebben met lichtspecialisten medewerkers die u persoonlijk kunnen adviseren bij het maken van een lichtplan en het kiezen van de 
juiste verlichting voor uw project. Op onze website hebben wij per product datasheets, rekentools en tekeningen voor u beschikbaar om 
uw lichtproject succesvol te realiseren.
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 ‐ Snelle en eenvoudige vervanging van 

bestaande armaturen

 ‐ Verschillende afmetingen: 600x600 mm en 

1.200x300 mm

 ‐ Eenvoudig te monteren en te gebruiken

 ‐ Zeer geschikt voor plafonds met beperkte 

inbouwhoogte (10mm)

 ‐ Geschikt voor systeemplafonds met 

zichtbare draagprofielen

 ‐ Toepassing in kantoren, scholen, 

ziekenhuizen, winkels en traphuizen

 ‐ 1-op-1 vervanging van TL- en PL armaturen  

mogelijk (T5 en T8)

 ‐ Efficacy 120 lumen/watt

 ‐ Energie Investeringsaftrek (EIA) geschikt

 ‐ Ontwikkeld in samenwerking met 

installateurs

www.taurac.com/lighting +31 (0)88 500 84 40 info@taurac.com

I Panel Hereford Libero
Hereford line 
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In 5 stappen uw Taurac LED paneel
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 ‐ Unieke uitstraling door vierkante lensoptieken

 ‐ LED paneel geschikt voor inbouw, opbouw en pendelmontage

 ‐ Diverse afmeting: 600x600 mm en 1.200x300 mm

 ‐ 3.200 tot 4.000 Lumen

 ‐ Efficacy 140 lumen/watt

 ‐ Driver van Tridonic

 ‐ Powerfactor >0,95

 ‐ 60.000 branduren

Decoratief paneel
Multifunctioneel hoogwaardig LED armatuur



Meer informatie en bestellen: taurac.com/i-panel-hereford-miracle of scan QR code

©2020 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Taurac Click & Go 
Multifunctioneel qua installatie

Taurac LED bespaart energie
EIA geschikt

Hoogwaardig LED armatuur
Unieke vormgeving en lichtarchitectuur

Oplossingsgerichte support van Taurac
Persoonlijk advies bij uw licht project

Taurac zet zich in om u als installateur zo volledig en duidelijk mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van de vragen.  
Wij hebben met lichtspecialisten medewerkers die u persoonlijk kunnen adviseren bij het maken van een lichtplan en het kiezen van de 
juiste verlichting voor uw project. Op onze website hebben wij per product datasheets, rekentools en tekeningen voor u beschikbaar om 
uw lichtproject succesvol te realiseren.

In 5 stappen uw Taurac LED paneel

 ‐ Snelle en eenvoudige vervanging van 

bestaande armaturen

 ‐ Geschikt voor inbouw-, opbouw- en 

pendelmontage

 ‐ Zeer geschikt voor verlichtingsrenovatie 

projecten

 ‐ Afmeting: 600x600 mm & 1200x600 mm

 ‐ Vierkante lensoptieken voor hoogwaardige 

uitstraling

 ‐ Gebruik in kantoortuinen en individuele 

werkplekken, conform EN-12464-1

 ‐ Specifieke uitvoeringen leverbaar (narrow 

en wide beam versies)

 ‐ Efficacy 140 lumen/watt

 ‐ Energie Investeringsaftrek (EIA) geschikt

 ‐ Ontwikkeld in samenwerking met 

installateurs

 ‐ Optioneel in dimbare uitvoeringen 

leverbaar: DALI en CCT tunable

www.taurac.com/lighting +31 (0)88 500 84 40 info@taurac.com

I Panel Hereford Miracle
Hereford line 
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 ‐ Modulair systeem met meerdere armatuurcombinaties en uitvoeringen

 ‐ Diverse wattages beschikbaar: 15W, 27W, 34W en 46W

 ‐ Kleurtemperatuur 3.000K en 4.000K

 ‐ Efficacy gemiddeld 100 Lm/Watt

 ‐ Driver van Tridonic

 ‐ Powerfactor >0,90

 ‐ Gegaradeerd 50.000 branduren

Modulaire inbouwverlichting voor 
winkels en kantoren

LED Downlight 



Meer informatie en bestellen: taurac.com/i-downlight-galloway-arrow of scan QR code

©2020 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Modulair combinatie systeem
Eenvoudig eigen samenstelling

Taurac LED bespaart energie
EIA geschikt

Detailhandel en kantoren
Geschikt voor vele ontvangst ruimtes

Oplossingsgerichte support van Taurac
Persoonlijk advies bij uw licht project

Taurac zet zich in om u als installateur zo volledig en duidelijk mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van de vragen.  
Wij hebben met lichtspecialisten medewerkers die u persoonlijk kunnen adviseren bij het maken van een lichtplan en het kiezen van de 
juiste verlichting voor uw project. Op onze website hebben wij per product datasheets, rekentools en tekeningen voor u beschikbaar om uw 
lichtproject succesvol te realiseren.

 ‐ Modulair systeem waarmee meerdere 

armatuur combinaties mogelijk zijn

 ‐ Eenvoudig in te bouwen in plafond d.m.v. 

snelmontage veren

 ‐ Opgenomen vermogen: 10W, 15W, 27W, 

34W en 48W

 ‐ Toepassing in winkels, kantoren, 

gangen, vergaderruimtes, showrooms en 

woongebouwen.

 ‐ Armatuurbehuizing van aluminium

 ‐ Kleurtemperatuur 3.000K of 4.000K en CRI 

Ra > 80

 ‐ Efficacy 100 lumen/watt (gemiddeld)

 ‐ Energie Investeringsaftrek (EIA) geschikt

 ‐ Ontwikkeld in samenwerking met 

installateurs

 ‐ Dimbare uitvoeringen: DALI / DALI-2 en 

Switch Dlm

www.taurac.com/lighting +31 (0)88 500 84 40 info@taurac.com

I Downlight Galloway Arrow
Galloway line 
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In 5 stappen uw Taurac downlight
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 ‐ Modulair systeem met meerdere armatuurcombinaties en uitvoeringen

 ‐ Diverse wattages beschikbaar: 15W, 27W, 34W en 46W

 ‐ Kleurtemperatuur 3.000K en 4.000K

 ‐ Efficacy gemiddeld 100 Lm/Watt

 ‐ Driver van Tridonic

 ‐ Powerfactor >0,90

 ‐ Gegaradeerd 50.000 branduren

Modulaire inbouwverlichting voor 
winkels en kantoren

LED Downlight 



Meer informatie en bestellen: taurac.com/i-downlight-galloway-bright of scan QR code

©2020 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Modulair combinatie systeem
Eenvoudig eigen samenstelling

Taurac LED bespaart energie
EIA geschikt

Detailhandel en kantoren
Geschikt voor vele ontvangst ruimtes

Oplossingsgerichte support van Taurac
Persoonlijk advies bij uw licht project

Taurac zet zich in om u als installateur zo volledig en duidelijk mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van de vragen.  
Wij hebben met lichtspecialisten medewerkers die u persoonlijk kunnen adviseren bij het maken van een lichtplan en het kiezen van de 
juiste verlichting voor uw project. Op onze website hebben wij per product datasheets, rekentools en tekeningen voor u beschikbaar om uw 
lichtproject succesvol te realiseren.

 ‐ Modulair systeem waarmee meerdere 

armatuur combinaties mogelijk zijn

 ‐ Eenvoudig in te bouwen in plafond d.m.v. 

snelmontage veren

 ‐ Opgenomen vermogen: 10W, 15W, 27W, 

34W en 46W

 ‐ Toepassing in winkels, kantoren, 

gangen, vergaderruimtes, showrooms en 

woongebouwen.

 ‐ Armatuurbehuizing van aluminium

 ‐ Kleurtemperatuur 3.000K of 4.000K en CRI 

Ra > 80

 ‐ Efficacy 100 lumen/watt (gemiddeld)

 ‐ Energie Investeringsaftrek (EIA) geschikt

 ‐ Ontwikkeld in samenwerking met 

installateurs

 ‐ Dimbare uitvoeringen: DALI / DALI-2 en 

Switch Dlm

www.taurac.com/lighting +31 (0)88 500 84 40 info@taurac.com

I Downlight Galloway Bright
Galloway line 
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In 5 stappen uw Taurac downlight
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 ‐ Taurac Galloway line

 ‐ Hoogwaardige uitstraling en efficiënte lichttechniek

 ‐ Vierkant armatuur (193 x193 x 20 mm)

 ‐ Hoog visueel comfort (EN-12464-1)

 ‐ Driver van Tridonic

 ‐ Lichtstroom 1.500 lumen met efficacy van 120 lm/W

 ‐ Gegaradeerd 60.000 branduren

LED Downlight met hoogwaardige uitstraling
LED Downlight 



Meer informatie en bestellen: taurac.com/i-downlight-galloway-coda of scan QR code

©2020 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Unieke platte vormgeving
geschikt voor lage plafonds

Taurac LED bespaart energie
EIA geschikt

Hoogwaardig armatuur
Efficiente lichttechniek

Oplossingsgerichte support van Taurac
Persoonlijk advies bij uw licht project

Taurac zet zich in om u als installateur zo volledig en duidelijk mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van de vragen.  
Wij hebben met lichtspecialisten medewerkers die u persoonlijk kunnen adviseren bij het maken van een lichtplan en het kiezen van de 
juiste verlichting voor uw project. Op onze website hebben wij per product datasheets, rekentools en tekeningen voor u beschikbaar om uw 
lichtproject succesvol te realiseren.

 ‐ Vierkant armatuur met een 

architectonische vormgeving

 ‐ Afmeting: 193x193x20  (l x b x h)

 ‐ Door platte structuur uitstekend geschikt 

voor laag plafond met leidingen

 ‐ Geschikt voor inbouw in systeemplafond of 

vaste plafond met gezaagde opening

 ‐ Gebruik in winkels, kantoren, gangen, 

vergaderruimtes, showrooms en 

woongebouwen.

 ‐ Armatuurbehuizing van staal

 ‐ Kleurtemperatuur: 3.000K tot 6.500K

 ‐ Leverbaar met standaard en wide beam 

uitstralingshoek (conform EN-12464-1)

 ‐ Efficacy 120 lumen/watt 

 ‐ Energie Investeringsaftrek (EIA) geschikt

 ‐ Ontwikkeld in samenwerking met 

installateurs

 ‐ Dimbare optiionele uitvoeringen: DALI / 

DALI-2, CCT tunable

www.taurac.com/lighting +31 (0)88 500 84 40 info@taurac.com

I Downlight Galloway Coda
Galloway line

Ta
ur

ac
 D

ow
nl

ig
ht

 a
rm

at
uu

r  

In 5 stappen uw downlighter
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 ‐ 1000 Lumen bij 11 Watt

 ‐ Kleurtemperatuur 3.000 of 6.000 K

 ‐ Armatuur met opale kap 

 ‐ Beschermklasse IP65 

 ‐ Standaard met schakelbare driver

 ‐ CE keurmerk

 ‐ Gegarandeerd 75.000 branduren

LED rond opbouw  
Armatuur voor wand en plafond 



Meer informatie en bestellen: taurac.com/i-bulkhead-dexter-xantos

©2020 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Taurac Click & Go 
Eenvoudig installeren

CE keurmerk
Voldoet aan kwaliteitseisen

Toepassing voor verkeersruimten
woongebouwen, trappenhuizen, kantoren

Oplossingsgerichte support van Taurac
Persoonlijk advies bij uw licht project

Taurac zet zich in om u als installateur zo volledig en duidelijk mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van de vragen.  
Wij hebben met lichtspecialisten medewerkers die u persoonlijk kunnen adviseren bij het maken van een lichtplan en het kiezen van de 
juiste verlichting voor uw project. Op onze website hebben wij per product datasheets, rekentools en tekeningen voor u beschikbaar om 
uw lichtproject succesvol te realiseren.

 ‐ Snelle en eenvoudige vervanging van 

bestaande conventionele armaturen

 ‐ Afmeting doorsnede 343 mm

 ‐ Eenvoudige montage op pfafopnd of muur

 ‐ Standaard met schakelbare driver

 ‐ Gebruik in verkeersruimten in kantoren, 

scholen, ziekenhuizen, woongebouwen

 ‐ Toe te passen binnen of in overdekte 

buitenruimte

 ‐ Beschermklasse IP65

 ‐ Ontwikkeld in samenwerking met 

installateurs

 ‐ Voldoet aan de hoogste kwalteitseisen

 ‐ Voorzien van CE keurmerk

 ‐ Combinatie met noodverlichting Taurac 

plus lijn mogelijk

www.taurac.com/lighting +31 (0)88 500 84 40 info@taurac.com

I Bulkhead Dexter Xantos
Dexter line
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In 5 stappen uw Taurac LED opbouw armatuur
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 ‐ Afmeting 1200x300 mm

 ‐ Individuele montage met pendel ophanging

 ‐ Kleurtemperatuur 3000K - 6500K

 ‐ Efficacy 120 Lm/Watt

 ‐ Driver van Tridonic

 ‐ Powerfactor >0,95

 ‐ Gegaradeerd 60.000 branduren

Rechthoekige pendelarmaturen voor kantoren
LED Pendelarmaturen 



Meer informatie en bestellen: taurac.com/i-pendant-limousin-joli of scan QR code

©2020 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Eenvoudige installatie
Fijnprisma structuur in afscherming

Taurac LED bespaart energie
EIA geschikt

Kantoren en presentatie ruimtes
Hoogwaardige armaturen

Oplossingsgerichte support van Taurac
Persoonlijk advies bij uw licht project

Taurac zet zich in om u als installateur zo volledig en duidelijk mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van de vragen.  
Wij hebben met lichtspecialisten medewerkers die u persoonlijk kunnen adviseren bij het maken van een lichtplan en het kiezen van de 
juiste verlichting voor uw project. Op onze website hebben wij per product datasheets, rekentools en tekeningen voor u beschikbaar om uw 
lichtproject succesvol te realiseren.

 ‐ Afmeting 1200x300

 ‐ Opgenomen vermogen: 40W en 50W

 ‐ Eenvoudig instelbare installatie met 

pendelophanging

 ‐ Armatuur uitstraling direct (60%) en 

indirect (40%)

 ‐ Toepassing in kantoren, vergaderruimtes, 

showrooms, presentatieruimtes en 

scholen

 ‐ Armatuurbehuizing van aluminium

 ‐ Kleurtemperatuur 3.000K tot 6.500K

 ‐ Armatuurframe verkrijgbaar in wit en 

zwart

 ‐ Efficacy 120 lumen/watt (gemiddeld)

 ‐ Energie Investeringsaftrek (EIA) geschikt

 ‐ Ontwikkeld in samenwerking met 

installateurs

 ‐ Dimbare uitvoeringen: DALI en CCT 

tunable

www.taurac.com/lighting +31 (0)88 500 84 40 info@taurac.com

I Pendant Limousin Joli
Limousin line
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In 5 stappen uw Taurac pendel armatuur
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 ‐ Afmeting Ø 580 mm

 ‐ Individuele montage met pendel ophanging

 ‐ Kleurtemperatuur 3000K - 6500K

 ‐ Efficacy 120 Lm/Watt

 ‐ Driver van Tridonic

 ‐ Powerfactor >0,95

 ‐ Gegaradeerd 60.000 branduren

Ronde pendelarmaturen voor kantoren
LED Pendelarmaturen 



Meer informatie en bestellen: taurac.com/i-pendant-limousin-ventus of scan QR code

©2020 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Eenvoudige installatie
Fijnprisma structuur in afscherming

Taurac LED bespaart energie
EIA geschikt

Kantoren en presentatie ruimtes
Hoogwaardige armaturen

Oplossingsgerichte support van Taurac
Persoonlijk advies bij uw licht project

Taurac zet zich in om u als installateur zo volledig en duidelijk mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van de vragen.  
Wij hebben met lichtspecialisten medewerkers die u persoonlijk kunnen adviseren bij het maken van een lichtplan en het kiezen van de 
juiste verlichting voor uw project. Op onze website hebben wij per product datasheets, rekentools en tekeningen voor u beschikbaar om uw 
lichtproject succesvol te realiseren.

 ‐ Afmeting Ø 580x11 (D x H)

 ‐ Opgenomen vermogen: 40W

 ‐ Eenvoudig instelbare installatie met 

pendelophanging

 ‐ Armatuur uitstraling direct (60%) en 

indirect (40%)

 ‐ Toepassing in kantoren, vergaderruimtes, 

showrooms, presentatieruimtes en 

scholen

 ‐ Armatuurbehuizing van aluminium

 ‐ Kleurtemperatuur 3.000K tot 6.500K

 ‐ Armatuurframe verkrijgbaar in wit en 

zwart

 ‐ Efficacy 120 lumen/watt (gemiddeld)

 ‐ Energie Investeringsaftrek (EIA) geschikt

 ‐ Ontwikkeld in samenwerking met 

installateurs

 ‐ Dimbare uitvoeringen: DALI en CCT 

tunable

www.taurac.com/lighting +31 (0)88 500 84 40 info@taurac.com

I Pendant Limousin Ventus
Limousin line 
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In 5 stappen uw Taurac pendel armatuur
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 ‐ Geschikt voor inbouw, pendel- en opbouwmontage

 ‐ Zowel individueel en als doorlopende lijn beschikbaar

 ‐ Superieure lichtkwaliteit voor werkplekken (confrom EN-12464-1)

 ‐ Driver van Tridonic

 ‐ Darklight spiegeloptiek | UGR <13

 ‐ Powerfactor >0,95

 ‐ Diverse profiel lengtes en kleuren beschikbaar

Multifunctioneel met darklight spiegeloptiek
Lijnarmatuur



Meer informatie en bestellen: taurac.com/i-linear-light-piemontese-flare of scan

©2020 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Multifunctioneel
Eenvoudig installeren

Taurac LED bespaart energie
EIA geschikt

Voor industriële ruimtes
Voor efficiency en veiligheid

Oplossingsgerichte support van Taurac
Persoonlijk advies bij uw licht project

Taurac zet zich in om u als installateur zo volledig en duidelijk mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van de vragen.  
Wij hebben met lichtspecialisten medewerkers die u persoonlijk kunnen adviseren bij het maken van een lichtplan en het kiezen van de 
juiste verlichting voor uw project. Op onze website hebben wij per product datasheets, rekentools en tekeningen voor u beschikbaar om 
uw lichtproject succesvol te realiseren.

 ‐ Geschikt voor inbouw-, opbouw- en 

pendelmontage

 ‐ Diverse profiellengtes met verschillende 

wattages beschikbaar

 ‐ Lichtstroom van 3.200 tot 10.000 Lumen

 ‐ UItvoering: direct, direct / indirect of 

asymmetrisch

 ‐ Geschikt voor moderne kantoor- en 

vergaderruimtes

 ‐ UGR <13

 ‐ Darklight spiegeloptiek zorgt voor een zeer 

comfortabele lichtbeleving

 ‐ Voldoet aan de ABRO eisen 

werkplekverlichting EN-12464

 ‐ Efficacy 120 lumen/watt

 ‐ Energie Investeringsaftrek (EIA) geschikt

 ‐ Ontwikkeld in samenwerking met 

installateurs

 ‐ Dimbare uitvoeringen beschikbaar: DALI 

en CCT tunabel

 ‐ Beschikbaar In kleuren wit en zwart 

www.taurac.com/lighting +31 (0)88 500 84 40 info@taurac.com

I Linear Light Piëmontese Flare
Piëmontese line
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In 5 stappen uw Taurac lichtlijnsysteem
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 ‐ Zeer eenvoudige montage

 ‐ Lumenstroom instelbaar

 ‐ Driver van Osram optotronic FIT

 ‐ Optimale prestaties en levensduur

 ‐ Powerfactor >0,95

 ‐ Diverse optieken leverbaar

LED Lichtlijn
Modulair lichtingsysteem voor industrie en retail



Meer informatie en bestellen: taurac.com/i-linear-light-piemontese-king of scan

©2020 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Taurac Click & Go 
Eenvoudig installeren

Taurac LED bespaart energie
EIA geschikt

Voor industriële ruimtes
Voor efficiency en veiligheid

Oplossingsgerichte support van Taurac
Persoonlijk advies bij uw licht project

Taurac zet zich in om u als installateur zo volledig en duidelijk mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van de vragen.  
Wij hebben met lichtspecialisten medewerkers die u persoonlijk kunnen adviseren bij het maken van een lichtplan en het kiezen van de 
juiste verlichting voor uw project. Op onze website hebben wij per product datasheets, rekentools en tekeningen voor u beschikbaar om 
uw lichtproject succesvol te realiseren.

 ‐ Eenvoudige montage

 ‐ Grote flexibiliteit in het samenstellen van de 

optimale verlichting

 ‐ Lumenstroom instelbaar d.m.v. dipswitches

 ‐ Directe plafond- en pendelmontage mogelijk

 ‐ Geschikt voor magazijn, supermarkt, 

musea, productieruimtes

 ‐ Uitstekende A-merk driver met hoge 

powerfactor

 ‐ Diverse optieken voor verschillende 

toepassingen

 ‐ Efficacy 150 lumen/watt

 ‐ Energie Investeringsaftrek (EIA) geschikt

 ‐ Ontwikkeld in samenwerking met 

installateurs

 ‐ Kleurtemperatuur 3.000K en 4.000K

www.taurac.com/lighting +31 (0)88 500 84 40 info@taurac.com

I Linear Light Piëmontese King
Piëmontese line
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In 5 stappen uw Taurac lichtlijnsysteem
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 ‐ Waterdicht LED armatuur

 ‐ Beschikbaar in 1240 mm en 1540 mm

 ‐ IP 67

 ‐ 5.200 tot 9.700 Lumen

 ‐ Efficacy 150 lumen/watt

 ‐ Driver van Osram

 ‐ Powerfactor >0,90

 ‐ Gegarandeerd 50.000 branduren

Hoogwaardige armaturen voor industriele omgevingen
Waterproof armaturen 
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Taurac Click & Go 
Eenvoudig installeren

Taurac LED bespaart energie
EIA geschikt

Industrieel LED armatuur
IP67

Oplossingsgerichte support van Taurac
Persoonlijk advies bij uw licht project

Taurac zet zich in om u als installateur zo volledig en duidelijk mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van de vragen.  
Wij hebben met lichtspecialisten medewerkers die u persoonlijk kunnen adviseren bij het maken van een lichtplan en het kiezen van de 
juiste verlichting voor uw project. Op onze website hebben wij per product datasheets, rekentools en tekeningen voor u beschikbaar om 
uw lichtproject succesvol te realiseren.

 ‐ Beschikbaar in twee maten: 1240 x 76 x 80 

en 1540 x 76 x 80 mm

 ‐ Aansluiting zonder gereedschap mogelijk

 ‐ Opbouwarmatuur voor wand- of 

plafondmontage, tevens met 

pendelophanging leverbaar

 ‐ Waterdicht LED armatuur

 ‐ O.a. toe te passen in magazijn, 

parkeergarages en productiehallen

 ‐ Kleurtemperatuur 3000, 4000, 5000 of 

6500K

 ‐ Slagvastheid IK10

 ‐ Efficacy 150 lumen/watt

 ‐ Komt in aanmerking voor de Energie 

Investeringsaftrek (EIA) 

 ‐ Ontwikkeld in samenwerking met 

installateurs

 ‐ 50.000 branduren gegarandeerd

www.taurac.com/lighting +31 (0)88 500 84 40 info@taurac.com

I Waterproof Lakenvelder Nox
Lakenvelder line
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In 5 stappen uw Taurac waterproof armatuur

Meer informatie: taurac.com/ i-waterproof-lakenvelder-nox of scan QR code
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 ‐ Afmeting: 1540x76x80 mm

 ‐ Waterdicht LED armatuur

 ‐ 5.200 tot 9.700 Lumen

 ‐ IP67

 ‐ Efficacy 150 lumen/watt

 ‐ Driver van Osram

 ‐ Meerdere uitstralingshoeken verkrijgbaar

 ‐ Gegarandeerd 50.000 branduren

Waterdichte armaturen met meerdere 
uitstralingshoeken

Waterproof armaturen 
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Taurac Click & Go 
Eenvoudig installeren

Taurac LED bespaart energie
EIA geschikt

Industrieel LED armatuur
IP67

Oplossingsgerichte support van Taurac
Persoonlijk advies bij uw licht project

Taurac zet zich in om u als installateur zo volledig en duidelijk mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van de vragen.  
Wij hebben met lichtspecialisten medewerkers die u persoonlijk kunnen adviseren bij het maken van een lichtplan en het kiezen van de 
juiste verlichting voor uw project. Op onze website hebben wij per product datasheets, rekentools en tekeningen voor u beschikbaar om 
uw lichtproject succesvol te realiseren.

 ‐ Afmeting: 1540x76x80 mm

 ‐ Aansluiting zonder gereedschap mogelijk

 ‐ Opbouwarmatuur voor wand- of 

plafondmontage, tevens met 

pendelophanging leverbaar

 ‐ Slagvastheid IK10

 ‐ Waterdicht LED armatuur

 ‐ O.a. toe te passen in magazijn, 

parkeergarages en productiehallen

 ‐ Leverbaar in meerdere uitstralingshoeken

 ‐ Kleurtemperatuur 3000, 4000, 5000 of 

6500K

 ‐ Efficacy 150 lumen/watt

 ‐ Komt in aanmerking voor de Energie 

Investeringsaftrek (EIA) 

 ‐ Ontwikkeld in samenwerking met 

installateurs

 ‐ 50.000 branduren gegarandeerd, L80B10

www.taurac.com/lighting +31 (0)88 500 84 40 info@taurac.com

I Waterproof Lakenvelder Ombra
Lakenvelder line
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In 5 stappen uw Taurac waterproof armatuur

Meer informatie: taurac.com/i-waterproof-lakenvelder-ombra of scan QR code
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Brutoprijzen tot 31 december 2020. Exclusief BTW en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen, druk- en/of typefouten voorbehouden

TOEPASSING 

In 5 stappen uw Taurac basic noodverlichting

DOEL 
EVACUATIE

NOOD OF 
VLUCHTWEG

WEL OF 
GEEN 
PICTOGRAM

CONTINU / 
NOOD 
BRANDUREN

1

Accesoires opbouw armaturen
Artikelnummer Omschrijving Brutoprijs

BSL/BSR/BSB Stickers 3 richtingen, 20 meter kijkafstand / 300 x 100 mm, 
CE keurmerk

€ 3,28

BSO Sticker met richting beneden, 20 meter kijkafstand / 300 x 100 mm, 
CE keurmerk

€ 1,75

A101 Taurac basic inbouwrand, afmeting 350x117 mm, CE keurmerk € 12,50

A103 Taurac basic plexiglasplaat, afmeting 330x175x10 mm, CE keurmerk € 19,50

A104 Taurac binnenwerk B1D14601, 4W, LED, Nood&continu / 195lm/122lm, 
CE keurmerk

€ 35,95

A105 Taurac binnenwerk B1D14602, 7W, LED, Nood&continu / 430lm/200lm, 
CE keurmerk

€ 45,95

A107 Taurac basic opaalkap, exclusief pictogrammen, kleur wit, 
CE keurmerk

€ 12,50

A108 Taurac V-kap incl. pictogrammen links/rechts, boven, onder, kleur wit € 15,00

Opbouw armaturen
Artikelnummer Omschrijving Brutoprijs

B1D14601 Taurac opbouw armatuur, 4W, LED, Nood&Continu,
195lm/122lm, IP65, 3h, 6000K, incl. 3 pictogrammen (links/
rechts/boven), testknop, CE keurmerk, batterij: Ni-Cd 4,8V/900mAh 

€ 40,37

B1D14602 Taurac opbouw armatuur, 7W, LED, Nood&Continu,
430lm/200lm, IP65, 3h, 6000K, incl. 3 pictogrammen (links/
rechts/boven), testknop, CE keurmerk, batterij: Ni-Cd 4,8V/1800mAh

€ 50,37

Noodverlichting 
Taurac Jersey line

Ta
ur

ac
 B

as
ic

 a
rm

at
ur

en

Inbouw armaturen
Artikelnummer Omschrijving Brutoprijs

E1D114501 Taurac basic inbouw plexiglasplaat, LED, continu, 26 meter, IP20, 3h, 
6000K, excl. pictogrammen, CE keurmerk, 
batterij: Ni-Cd 3,6V/900mAh 

€ 55,42

E1D14601 Taurac basic inbouw plexiglasplaat wand/plafond, LED, continu,
26 meter, IP20, 3h, 6000K, excl. pictogrammen, CE keurmerk, 
batterij: Ni-Cd 4,8V/600mAh

€ 55,42

b a s i c
35.000 branduren



www.taurac.com/lighting +31 (0)88 500 84 40 info@taurac.com

Brutoprijzen tot 31 december 2020. Exclusief BTW en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen, druk- en/of typefouten voorbehouden

RACA regelt het!
Als groothandel zijn wij specialist in het leveren van licht technische producten. Wij leveren o.a. LED 
panelen, downlights, highbays, lichtstraten, waterdichte armaturen en noodverlichting. Wij bedienen 
klanten zoals installateurs, bouwbedrijven en pandeigenaren in de gehele Benelux. 

Ons assortiment bestaat uit een selectie van A-merken, waaronder Taurac. Hiermee kunnen wij in 
verlichtingsoplossingen voorzien voor alle bouwprojecten. Producten leveren wij grotendeels uit eigen 
magazijn. Hierdoor is een snelle levering mogelijk. 

Vraag van morgen beantwoorden
Onze jarenlange ervaring, de kundige medewerkers en onze gebruiksvriendelijke LED producten bieden 
oplossingen waarmee wij de vraag van morgen beantwoorden. Klanten waarderen ons om onze 
persoonlijke service en oplossingsgerichte manier van denken. Dit alles met als doel om voor ieder project 
een oplossing op maat te kunnen realiseren. 

Uw vraag, RACA regelt het!

Inbouwspot
Artikelnummer Omschrijving Brutoprijs

I1D13501 Taurac inbouw spot, LED, Nood, 103lm, IP20, 6000K, 3W, 3h,
CE keurmerk, batterij: Ni-Cd D 4,8V / 1800 mAh

€ 45,42

2

Opbouw galerij
Artikelnummer Omschrijving Brutoprijs

G1D14601 Taurac opbouw galerij, 11W, LED, nood & continu, 900lm/150lm, IP65, 
3h, 6000K, CE keurmerk, batterij Ni-Cd SC 4,8V / 1800mAh

€ 50,42

G2D14601 Taurac opbouw galerij, 11W, LED, nood & continu, 900lm/150lm, IP65, 
3h, 3000K, CE keurmerk, batterij Ni-Cd SC 4,8V / 1800mAh

€ 50,42

G1D14602 Taurac opbouw galerij, 18W, LED, nood & continu, 1060lm / 200lm, 
IP65, 3h, 6000K, CE keurmerk, batterij Ni-Cd SC 6V / 1800mAh

€ 84,42

Noodverlichting
Taurac Jersey line
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Twinspot
Artikelnummer Omschrijving Brutoprijs

I3D14501 Taurac Twinspot, IP65, LED, 2x 3W, Nood, 300lm, IP65, 6000K, 
CE keurmerk, batterij: Ni-Cd 3,6V/3500mAh

€ 67,00

Accesoires opbouw armaturen
Artikelnummer Omschrijving Brutoprijs

EPLR Taurac basic pictogram EPLR / EPB / EPO, PVC, kijkafstand 24 meter 
afmeting 299x156, 2 pictogrammen naar links en rechts, CE keurmerk

€ 5,00

EPB Taurac basic pictogram EPB, PVC, kijkafstand 24 meter, 
afmeting 299x156, 2 pictogrammen naar boven, CE keurmerk

€ 5,00

EPO Taurac basic pictogram EPO, PVC, kijkafstand 24 meter, 
afmeting 299x156, 2 pictogrammen naar beneden, CE keurmerk

€ 5,00

EPBLR Taurac basic pictogramplaat EPBLR, 2 pictogrammen naar pijl links/
rechts schuin omhoog, CE keurmerk

€ 12,00

EPOLR Taurac basic pictogramplaat EPOLR, 2 pictogrammen naar pijl links/
rechts schuin omlaag, CE keurmerk

€ 12,00

EPBW Taurac basic pictogramplaat EPBW, 1 zijde pijl boven en 1 zijde wit, CE 
keurmerk

€ 5,00

b a s i c
35.000 branduren
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Brutoprijzen tot 31 december 2020. Exclusief BTW en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen, druk- en/of typefouten voorbehouden

TOEPASSING

In 5 stappen uw Taurac plus noodverlichting

DOEL 
EVACUATIE

VOEDING
KEUZE

WEL OF 
GEEN 
PICTOGRAM

CONTINU / 
NOOD 
BRANDUREN

3

Accesoires opbouw armaturen
Artikelnummer Omschrijving Brutoprijs

BSL/BSR/BSB Stickers 3 richtingen, 20 meter kijkafstand / 300 x 100 mm, 
CE keurmerk

€ 3,28

BSO Sticker met richting beneden, 20 meter kijkafstand / 300 x 100 mm, 
CE keurmerk

€ 1,75

A301 Taurac Plus inbouwrand, afmeting 352x110 mm, CE keurmerk € 12,50

Opbouw armaturen
Artikelnummer Omschrijving Brutoprijs

B3D14601 Taurac opbouw armatuur, 4W, LED, nood & continu,
196lm/190lm, IP65, >3h, 6000K - 7000K, incl. 4 pictogrammen 
(links/rechts/boven), automatische zelftest, CE keurmerk, 
batterij: 3,6V/1500mAh Ni-Cd Sc

€ 50,00

Noodverlichting
Taurac Jersey line
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Opbouw plexiglas armaturen
Artikelnummer Omschrijving Brutoprijs

E3D14601C Taurac opbouw plexiglasplaat, 3W, LED, nood & continu,
35lm/25lm, IP20, >3h, 6000K, incl. accesoires, incl. 7 pictogrammen 
(links/rechts/2xboven/2xbeneden/blanco), automatische zelftest, 
CE keurmerk, batterij: Ni-Cd driehoek 3,6V / 800mAh

€ 75,00

E3D14601 Taurac opbouw plexiglasplaat, 3W, LED, nood & continu,
35lm/25lm, IP20, >3h, 6000K, excl. accesoires, incl 7 pictogrammen 
(links/rechts/2xboven/2xbeneden/blanco), automatische zelftest, 
CE keurmerk, batterij: Ni-Cd driehoek 3,6V / 800mAh

€ 68,00

Accesoires opbouw armaturen
Artikelnummer Omschrijving Brutoprijs

A302* Taurac Plus inbouwrand, uitsparing voor in het plafond 352x110 mm, 
CE keurmerk

€ 9,90

A303* Taurac Plus pendelset, afmeting 100 cm, CE keurmerk € 9,90

A304* Taurac Plus beugel haaks, CE keurmerk € 9,90

*Accesoires inclusief bij E3D14601C

p l u s
75.000 branduren
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Brutoprijzen tot 31 december 2020. Exclusief BTW en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen, druk- en/of typefouten voorbehouden

RACA regelt het!
Als groothandel zijn wij specialist in het leveren van licht technische producten. Wij leveren o.a. LED 
panelen, downlights, highbays, lichtstraten, waterdichte armaturen en noodverlichting. Wij bedienen 
klanten zoals installateurs, bouwbedrijven en pandeigenaren in de gehele Benelux. 

Ons assortiment bestaat uit een selectie van A-merken, waaronder Taurac. Hiermee kunnen wij in 
verlichtingsoplossingen voorzien voor alle bouwprojecten. Producten leveren wij grotendeels uit eigen 
magazijn. Hierdoor is een snelle levering mogelijk. 

Vraag van morgen beantwoorden
Onze jarenlange ervaring, de kundige medewerkers en onze gebruiksvriendelijke LED producten bieden 
oplossingen waarmee wij de vraag van morgen beantwoorden. Klanten waarderen ons om onze 
persoonlijke service en oplossingsgerichte manier van denken. Dit alles met als doel om voor ieder project 
een oplossing op maat te kunnen realiseren. 

Uw vraag, RACA regelt het!

Opbouw plexiglas armaturen
Artikelnummer Omschrijving Brutoprijs

E3D14602 Taurac opbouw plexiglasplaat, 3,5W, LED, nood & continu,
63lm/42lm, IP20, >3h, 6000K, incl 4 pictogrammen 
(links/rechts/boven/beneden), automatische zelftest, CE keurmerk, 
batterij: Ni-Cd AA 3,6V / 800mAh

€ 65,00

4

Opbouw galerij
Artikelnummer Omschrijving Brutoprijs

G3D14601 Taurac opbouw galerij, 13W, LED, nood & continu, 970lm/170lm, IP65, 
3h, 6000K, CE keurmerk, batterij Ni-Cd SC 3,6V / 1500mAh

€ 93,00

G3D14602 Taurac opbouw galerij, 13W, LED, nood & continu, 970lm/170lm, IP65, 
3h, 3500K, CE keurmerk, batterij: Ni-Cd SC 3,6V / 1500mAh

€ 93,00

G3D10601 Taurac opbouw galerij, 11W, LED, continu, 1050lm, IP65, 6000K, 
CE keurmerk

€ 70,00

G3D10602 Taurac opbouw galerij, 11W, LED, continu, 1010lm, IP65, 3500K, 
CE keurmerk

€ 70,00

Noodverlichting 
Taurac Jersey line
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Opbouwspot
Artikelnummer Omschrijving Brutoprijs

I3D13601 Taurac opbouw spot, LED, nood, 158lm, 6000K, 3W, 3h, 
standaard lens + 3 lenzen (open ruimte / gang / hele grote ruimte), 
automatische zelftest, CE keurmerk, batterij: Ni-Cd AA 3,6V / 800 mAh

€ 65,00

Inbouwspot
Artikelnummer Omschrijving Brutoprijs

I3D14501 Taurac inbouwspot, LED, nood & continu, 193lm / 190lm, IP20, 6000K, 
3W, 3h, standaard lens + 2 lenzen (open ruimte / gang ), automatische 
zelftest, CE keurmerk, batterij: Ni-Cd D 3,6V / 3000 mAh

€ 71,00

p l u s
75.000 branduren
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