
RACA, uw lokale partner voor advies bij verlichting!

RACA
regelt het!

Specialist in LED (nood)verlichting
Voor bedrijven en pandeigenaren!

Energielabel C 
Verplicht per 1 januari 2023

Voldoet uw pand al aan de eisen?



Energielabel C 

Welk energielabel heeft 
uw pand? Voldoet uw  
bedrijf aan de eisen 
voor Energielabel C?

Adviesvergoeding
Energielabelcheck

U kunt uw huidige 
energielabel checken bij 
een gecertificeerd 
adviseur.

Highbay armaturen 
Industriële hoge ruimtes

Downlights 
voor iedere bedrijfsruimte

LED  panelen in diverse formaten leverbaar
vervanging van TL en PL 

Lichtlijnarmaturen
modulaire opbouw

RACA regelt het! 

Voldoet uw pand nog 
niet aan minimaal 
Energielabel C?

Energielabel C is 
verplicht per 
1 januari 2023
voor bedrijfspanden
met kantoorfunctie
>100 m2 *

*Zie voorwaarden op de Rijksdienst     
  van Ondernemend Nederland

Wist u dat u 44% 
van de kosten van het 
energieadvies af kunt 
trekken van de fiscale 
winst?!*

Als totaalleverancier
van LED verlichting 
kunnen wij uw onder-
steunen om uw con-
ventionele armaturen 
te vervangen voor een 
energiezuinige LED 
oplossing.

Combinatie van verlichting
en signalering, IP65



Uw totaalleverancier in LED (nood)verlichting

Op maat gemaakt lichtplan en TCO* berekening voor uw bedrijfspand

Persoonlijk advies van lichtexperts met vrijblijvende offerte

Indien gewenst inclusief installatie door een erkend installateur

RACA
regelt het!

Een greep 
uit ons assoriment

Bekijk uw voordeel op de achterzijde van deze brochure

LED verlichting is de belangrijke eerste stap richting Energielabel C

Combinatie van verlichting
en signalering, IP65

Universeel inzetbare LED modules
Norton CUBIQ 

*Total Cost of Ownership



Raca Group B.V.
Arnoudstraat 22
2182 DZ Hillegom

www.raca.nl 
info@raca.nl
0252 - 22 70 70

Neem contact op met onze 
lichtspecialisten voor advies 
op maat!

Label C, wat zijn uw energiekosten?

RACA
regelt het!

Aantal te vervangen armaturen 2x36w TLD 50
Wattage lampen inclusief VSA 82  Watt
Wattage LED armatuur 30  Watt
Branduren per dag 10
Aantal branduren per jaar 2.600
Prijs per kWh 0,22 EURO

Totaal volgens boven opgeven gegevens Verbruik Stroomkosten CO2 uitstoot
Huidige verlichting: 10.660 kWh 2.345 EURO 6.919 kg
Met LED verlichting: 3.900 kWh 858 EURO 2.531 kg

Uw besparing per jaar: 6.760 kWh 1.487 EURO 4.387 kg

Uw besparing

Benieuwd hoeveel u kunt besparen?
Hoeveel kWh kunt u besparen op uw energierekening? Met de  LED calculator helpen wij u graag op weg…

€ 1.487,20

Meer informatie kunt u nalezen
op de RACA website.


