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Sapphire Zoom
CLS Sapphire Zoom
De Sapphire Zoom is het ultieme armatuur voor het uitlichten van 

collecties in musea en galerijen, alsmede voor het gebruik in high 

end retail omgevingen. Dankzij het grote zoombereik is de 

Sapphire Zoom toepasbaar in vrijwel elke ruimte en zijn hoogte 

en afstand tot het te belichten object geen issue meer.

Het gepatenteerde 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.

Groot zoombereik
De Sapphire zoom biedt een bijzonder groot effectief gemeten 

zoombereik van niet minder dan 8º - 50º voor de Citizen LED 

module en een bereik van 8º - 60º voor de Xicato LED module. 

Nog niet eerder was er een fabrikant die een dergelijk kleine 

openingshoek van 8º kon aanbieden. Lichtontwerpers wereldwijd 

zien hiermee een regelmatig wederkerende beperking in hun 

lichtontwerpen opgeheven.

Uitstekende kleurweergave
Ontwerpers en designers hebben de keuze uit verschillende LED 

modules als lichtbron. Waar voor bepaalde applicaties een 

maximale lichtopbrengst het meest belangrijke criterium zal zijn, 

kan voor andere applicaties de kwaliteit van de kleurweergave het 

meest belangrijke criterium zijn.Voor de Sapphire Zoom is het 

mogelijk om voor de belangrijkste lichtkleur 3000K een keuze te  

maken uit maar liefst 3 verschillende LED lichtbronnen met een  

typische CRI van 92 tot maar liefst 98.

De Sapphire Zoom is naar keuze leverbaar met een Xicato Artist, 

een Citizen standard of een Citizen Vivid LED module.

De Xicato Artist serie is voor vele lichtontwerpers hun eerste 

keuze als het gaat om de lichtkwaliteit. 

De Citizen Vivid serie biedt eveneens een uitstekende lichtkwaliteit, 

maar tegen een aanmerkelijk lagere kostprijs. De Citizen standard 

module biedt de hoogste lichtopbrengst met een CRI van niet 

minder dan 92.

Zowel de Xicato Artist als de Citizen Vivid serie bieden naast een 

hoge CRI een veel belangrijkere eigenschap voor het juist 

weergeven van kleuren, namelijk een hoge kleurverzadiging. 

Waardoor kleuren van schilderijen, kleding en alle andere mogelijke 

objecten bijzonder natuurgetrouw weergegeven worden.

Onderstaand vindt u de resultaten van de metingen van de 

Sapphire Zoom in combinatie met de Xicato Artist engine. Het 

moge duidelijk zijn dat de kleurweergave van bijzonder hoge 

kwaliteit is.

Dit is te danken aan de combinatie van enerzijds de kwaliteiten 

van de LED lichtbron, maar ook aan de bijzonder hoge optische 

zuiverheid van de CLS glas lens. 

Wat maakt de CLS Sapphire Zoom zo uniek 
qua specificaties & lichtbeleving?

CRI>92 CRI>98CRI>96

CITIZEN
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Hoge lichtopbrengst
Dankzij de unieke CLS DFC lens biedt de Sapphire Zoom een 

hogere effectieve lichtopbrengst dan vergelijkbare armaturen met 

een zoomfunctie. De CLS DFC lens is een glas lens van een 

bijzonder hoge optische zuiverheid en met enkele unieke 

kenmerken die voor een hoge lichtefficiëntie zorg dragen. 

Er zijn LED lichtbronnen met een initiële lichtopbrengst tot maar 

liefst 3000 lumen leverbaar. 

Hoog lichtcomfort
De CLS DFC lens biedt niet alleen een hoge efficiency,  maar 

dankzij de speciale oppervlakte structuur van de lens ook een 

bijzonder fraaie en zachte lichtbundel met een bijzonder goede 

homogeniteit.

Vele dim mogelijkheden
De Sapphire zoom biedt vele dim- en aanstuur mogelijkheden. 

De Gallery uitvoering is middels een draaiknop op de 

voedingsbehuizing eenvoudig en snel te dimmen. 

In de loop van 2016 zal CLS het dim plus systeem introduceren. 

Dit systeem maakt gebruik van een speciaal ontwikkelde techniek, 

die het mogelijk maakt om niet alleen snel maar ook extreem 

nauwkeurig te dimmen middels de combinatie van een eenvoudige 

potmeter, voor optimaal gebruikersgemak, in combinatie met 

geavanceerde elektronica voor optimale precisie.

Fase afsnijding
Een andere variant van dimmen is middels het ‘mains dimmen’  

fase afsnijding, waarbij alle armaturen gelijktijdig op eenvoudige 

en goedkope wijze middels een standaard verkrijgbare fase 

afsnijdingsdimmer gedimd kunnen worden.

DMX 512 
De Sapphire DMX is middels het DMX 512 protocol aanstuurbaar. 

Elk armatuur is eenvoudig individueel adresseerbaar. Het is 

daardoor mogelijk om voor elk armatuur snel een dimwaarde in te 

stellen en indien noodzakelijk deze waarde snel om te 

programmeren.

Daarnaast biedt het armatuur een zogenaamde ‘memory on 

board’ functie. Dit betekent dat het armatuur een 

voorgeprogrammeerde dimwaarde in het geheugen opslaat.

Het is dus niet noodzakelijk om de armaturen van een continu  

stuursignaal te voorzien. 

De Sapphire DMX is voorbereid voor gebruik met alle gangbare 

data rail systemen.

DALI
Voor applicaties waarbij een bestaande dali infrastructuur 

aanwezig is, biedt CLS de mogelijkheid om de Sapphire Zoom met 

DALI elektronica uit te rusten.

Meervoudige bescherming tegen verstellen door 
onbevoegden
De Sapphire Zoom is voorzien van een zowel horizontale als 

verticale instelbare vergrendeling van het armatuur. Tevens werkt 

het zoom principe middels een kleine tool, zodat onbevoegden 

niet snel de openingshoek kunnen veranderen.

Het gebeurt namelijk regelmatig dat tijdens bijvoorbeeld 

schoonmaakwerkzaamheden armaturen per abuis anders gericht 

worden. Hiermee wordt de ideale licht setting op het object vaak 

voor langere tijd verstoord. Met de meervoudige vergrendeling 

systemen van de Sapphire behoren dit soort euvels tot het verleden.

Accessoires
Als accessoire is een roteerbare barndoor verkrijgbaar.

Optimale harmonisatie met de omgeving
De Sapphire 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.
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LED: Citizen of Xicato
verkrijgbare kleuren: Citizen standard: CRI 92: 2700K, 3000K & 4000K
 Citizen Vivid: CRI 96: 2700K, 3000K & 4000K
 Xicato: CRI 98: 2700K, 3000K & 4000K
Licht bundels: Citizen Vivid: 8o - 50o

 Xicato: 8o - 60o

Voeding: 180 ~ 264 VAC
Power factor: > 0.91
Vermogen: Max. 30 Watt
Behuizing: Geanodiseerd aluminium & kunststof
Gewicht: 1,6 Kg
IP waarde: IP20
Afmetingen: 300 x 305 x ø 109 mm (hxwxd)
Omgevings temperatuur: -10o tot 40o

Technische specificaties Iconen

Afmetingen

304 mm

40 mm

241 mm

Ø 109 mm

70 mm

305 mm

300 mm

Ceiling 350º 90º Driver incl. 1,6 kg 50.000 h 8º - 60º

Citizen Xicato IP20

180 ~ 264
VAC

CRI>92 + CRI>96 Xicato CRI>98

Max. 
30 Watt

Phase
dimmable

individual
dimmable

3000K
CRI>96

2700K
CRI>92

4000K
CRI>98

4000K
CRI>96

4000K
CRI>92

3000K
CRI>92

3000K
CRI>98

2700K
CRI>96

2700K
CRI>98

DMX
512

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

betekent dat de Sapphire 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 in enkele minuten gerealiseerd.

De Sapphire Zoom maakt gebruik van de industrie standaard 

Zhaga voor het eenvoudig wisselen van de LED lichtbron.

Een verantwoorde investering 
De Sapphire 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.


