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Jade Colour Flow & Tunable White

CLS Jade Colour Flow & Tunable White series
Met de Jade Colour Flow & Tunable White series introduceert 

CLS een geheel nieuwe generatie rail armaturen, die uitblinken in 

lichtkwaliteit, lichtefficiency & bouwkwaliteit. De Jade Colour 

Flow biedt een ongekend homogene kleurenmenging en een 

lichtopbrengst die hoger is dan elk ander armatuur in dezelfde 

afmetingen. U kunt het armatuur voor zowel wit licht als 

kleurenlicht toepassingen inzetten.

De CLS Jade wordt volledig in Nederland geproduceerd, is 

voorzien van een garantie van maar liefst 5 jaar en daarnaast 

ook nog eens uitermate scherp geprijsd dankzij slimme productie 

technieken.

Het design is in nauwe samenwerking met vooraanstaande 

lichtontwerpers tot stand gekomen. Zij werden in staat gesteld 

om alle producteigenschappen te benoemen die zij zouden willen 

zien in een armaturenreeks. Uit een reeks diverse ontwerpen 

werd het huidige ontwerp unaniem gekozen door ontwerpers uit 

zowel de museale wereld alsmede lichtontwerpers en architecten 

uit de Retail.

Hoge licht efficiency
De Jade armaturen zijn voorzien van een unieke RGBW LED 

module met maar liefst 12 witte LED’s en 18 kleuren LED’s.

De LED module maakt gebruik van de laatste generatie Lumileds 

high power chips.

De Jade biedt een totale effectieve lichtopbrengst van maar liefst 

1450 lumen met 700 lumen aan wit licht en 750 lumen aan 

gekleurd licht. Geen enkel ander armatuur van deze afmetingen 

evenaart deze opbrengst.

Tunable White versies
CLS biedt ook verschillende Tunable White versies. Standaard 

zijn de 1800K-4000K en de 2700K-5700K versies. In Q4 2019 zal 

een Full Spectrum White versie geïntroduceerd worden met een 

verwacht bereik van 1000K – 10.000K.

Bijzondere homogene kleurmenging
Door een speciale plaatsing van de LED chips in combinatie met 

een patent pending ‘colour mixing dome’ is de kleurenmenging 

ongekend homogeen. Zelfs op korte afstand is er sprake van een 

fraaie schaduwvrije kleurenmenging.

Hoog lichtcomfort
De Jade is voorzien van een interne snoot, waardoor de verblinding 

die vaak kenmerkend is voor spots met een hoge lichtopbrengst 

nagenoeg afwezig is. Het lichtcomfort is verder geperfectioneerd 

door het standaard gemonteerde soft diffusie filter met een 

lichttransmissie van maar liefst 94%. Dankzij dit unieke filter is de 

lichtbundel ongekend zacht en homogeen. 

Protectie van de LED lichtbron en de lichtreflector
In tegenstelling tot vele andere armaturen zijn bij de Jade zowel 

de LED lichtbron alsmede ook de lichtreflector dankzij het soft 

diffusie filter uitstekend beschermd tegen vervuiling.

Door aanslag van vuil op reflector en lichtbron kan de uiteindelijke 

lichtopbrengst van een armatuur tot wel 40% afnemen. De Jade 

is optimaal afgeschermd en zal dan ook jarenlang een stabiel 

lichtbeeld laten zien met een optimale lichtopbrengst.

Wat maakt de CLS Jade Colour Flow serie zo uniek 
qua specificaties & lichtbeleving?
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1800K-4000K 2700K-5700K 1000K-10.000K
(Q4 2019)
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Ruime keuze in lichtbundels
U heeft de keuze uit een 23º, 45º of 69º lichtbundel. Een ovale 

lichtbundel is mogelijk op aanvraag, voor meer informatie neemt 

u dan contact op met uw lokale CLS-vertegenwoordiger.

Veel accessoires
CLS biedt lichtontwerpers een ruim pakket accessoires voor de 

Jade. Zo kunnen veeleisende lichtontwerpers het ultieme lichtbeeld 

creëren.

De Jade Colour Flow is standaard voorzien van een accessoire 

houder. Accessoires zijn binnen enkele seconden te monteren.

Leverbaar zijn onder meer:

De accessoires zijn zowel in een witte alsmede ook zwarte 

afwerking leverbaar. Om hinderlijke reflecties te voorkomen zijn 

de witte accessoires aan de binnenzijde matzwart afgewerkt.

Controlling
De Jade Colour Flow is DMX 512 aanstuurbaar. Er zijn honderden 

DMX 512 sturingen verkrijgbaar in de meest uiteenlopende 

prijsklassen.

Voor toepassingen waar geen data rail beschikbaar of wenselijk is, 

is er een versie beschikbaar, die op een standaard 3 fasen rail via 

een App te besturen is.

This is Holland, Amsterdam
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Afmetingen

LED: CLS Dynamic Colour CoB
Kleurwisselend: RGBW
Tunable White: 1800K-4000K or 2700K-5700K
 1000K-10.000K (Q4 2019)
Voeding: 100 - 240 VAC
Vermogen: Max. 30 Watt (1450 lm module)
Behuizing: Zwart, grijs of wit kunststof (PC-ABS V0)
 Heatsink zwart, grijs of wit gecoat aluminium
Verstelbaarheid: 340º horizontaal, 350º verticaal
Licht bundel: 23º, 45º of 69º
IP waarde: IP20
Kabel lengte: 200 cm (Jade B & C)
Omgevings temperatuur: -10 oC tot 40 oC

Technische specificaties Iconen

Ceiling 350º 50.000 h

IP20 30 Watt
Max.

340º

23º 45º 69º 100 - 240
VAC

RGBW 1800K-4000K 2700K-5700K

CLS
DYNAMIC
COLOUR

COB

200 cm780 gram
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Optimale harmonisatie met de omgeving
De Jade is standaard leverbaar in de kleuren wit, grijs en zwart. 

Daarnaast is het mogelijk om voor bepaalde project groottes het 

armatuur in nagenoeg elke RAL kleur te verkrijgen. 

Zo hebben architecten en ontwerpers de ultieme vrijheid en kunnen 

armaturen in de ‘corporate identity‘ kleuren van bijvoorbeeld Retail 

ketens geleverd worden.

Volledig voorbereid op de toekomst 
Alle individuele onderdelen zijn eenvoudig uitwisselbaar, dit betekent 

dat de Jade volledig is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. 

Mocht u besluiten om in de toekomst om welke reden dan ook de 

lichtbron te willen verwisselen voor een bron met een andere 

kleurtemperatuur, CRI waarde of zelfs een hogere lichtopbrengst 

dan is dit relatief eenvoudig te realiseren.

Een verantwoorde investering
De Jade maakt gebruik van de meest hoogwaardige 

componenten. Er worden geen compromissen gesloten ten 

aanzien van de kwaliteit van de individuele onderdelen.

Het gepatenteerde koellichaam zorgt voor een optimale koeling 

van de lichtbron, zodat de potentiële levensduur van 50.000 

branduren voor de LED module inderdaad ook bereikt kan worden.

In tegenstelling tot vele andere marktpartijen ontwerpt en 

produceert CLS haar producten ook daadwerkelijk in Nederland. 

CLS behoort tot een groep bedrijven met meer dan 25 jaar 

expertise in de verlichtingswereld. Dit biedt u extra zekerheden, 

ook op de lange termijn.
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