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GOEDE SMAAK MOET JE ZIEN,
NIET ALLEEN HEBBEN.

De MEDO productserie van SLV.
Deze hoogwaardige armaturen
serie laat vrijwel niets te wensen
over: of het nu gaat om plafond-,
pendel-, inbouw- of wandmontage,
met een rond of vierkant design: de
MEDO-serie ziet er altijd goed uit.
Dimbaar en regelbaar met DALI en/
of 1-10V, met keuze uit meerdere
kleurtemperaturen en desgewenst
met halo-effect. Ontdek hoe
veelzijdig een klassieker kan zijn.
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MEDO 90 HALO
Plafondarmatuur, DALI
Productcode: 1001890
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MEDO 60
Plafondarmatuur, 1-10V
Productcode: 135120
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MEDO – MAAKT VERLICHTING OPWINDEND.
Elk interieur heeft verlichting nodig om het tot leven te
brengen. En lichtontwerp heeft ruimte nodig om echt te
stralen. De MEDO-serie van SLV is de elegante manier om
beide te bereiken. Dankzij het vrijwel ongeëvenaarde scala
aan kleur- en formaatopties is MEDO universeel. En uniek
aanpasbaar voor elke ruimte.

U heeft de ruimte, wij hebben de lamp.
Onze MEDO-serie is niet voor niets al meer dan vijf
jaar een van de meest populaire SLV-producten. Het
kenmerkt zich niet alleen door de hoge kwaliteit van
de afwerking, maar ook door het aantal beschikbare
modellen. De bijzondere diversiteit van deze serie
is echt een pluspunt voor flexibiliteit op het hoogste
niveau.

De stijlvolle alleskunner.
Of het nu gaat om een pendel of een inbouwversie,
er zijn veel opties beschikbaar voor elektriciens en
lichtplanners met de modellen uit de MEDO-serie.
Ze passen perfect in een stijlvolle omgeving waarin u
accenten wilt leggen: creëer een uitnodigende sfeer in
hotels, creëer elegante verkoopruimten, zorg voor een
comfortabel werkklimaat in kantoren en, last but not
least, verander een huis in een thuis.

MEDO RING 60
Pendelarmatuur, DALI
Productcode: 1002891
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MEDO - EFFICIËNTE VERLICHTING BEGINT MET
EEN GOEDE PLANNING.
Het effectieve gebruik van verlichting is een kwestie van de
juiste planning. Tijdens de ontwerpfase is het gemakkelijk de
mogelijkheden en effecten te onderschatten. Welke rol spelen
technologie en innovatie daarbij? Lichtexpert van SLV
Lars Heidrich legt uit.

Wanneer is het ideale
moment om met
lichtplanning te beginnen?
Zo vroeg mogelijk. En
specialisten en planners moeten
ook in een zo vroeg mogelijk
stadium worden betrokken.
Een goede lichtplanning is altijd
een combinatie van basis- en
accentverlichting; de tijden dat
een centrale plafonnière in een
kamer voldoende was, behoren
tot het verleden. En tenzij een
specialist zich met dit onderwerp
bezighoudt, is dit meestal precies
wat er gebeurt: de bestaande
lichtpunten en aansluitingen
bevinden zich op de verkeerde
locaties of zijn er helemaal niet
om het gewenste resultaat te
bereiken. De meeste van onze
partners zijn echter ervaren
planners en werken nog voor de
bouwfase met ons samen.
Lars Heidrich
Lichtexpert
SLV GmbH
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Naar welke uitdagingen kijk
jij als lichtplanner vooral uit?
Licht is voor ons niet alleen een
doel op zich, maar creëert ook
emoties en structuur in ruimtes.
Het is altijd spannend te zien
hoe we dat kunnen beïnvloeden.
En hoe we indruk kunnen maken
op klanten met een goede
lichtplanning.
Welke kansen zie je
bijvoorbeeld in een
goede lichtplanning in de
detailhandel?
Een goed lichtontwerp levert altijd
een aanzienlijke meerwaarde
op, zeker in een winkel. Stel je
een supermarkt of winkel voor:
vroeger was het voldoende
lange lichtlijnen met TL-buizen te
plaatsen teneinde een homogeen
lichteffect te creëren. Er heeft nu
echter een enorme verandering
plaatsgevonden. Tegenwoordig
moet winkelen een ervaring zijn:
producten moeten in de juiste
sfeer worden gepresenteerd.
Bezoekersstromen moeten
worden geleid. Verder is het
gebruik van de juiste lichtkleur van
groot belang voor bijvoorbeeld
voedsel, zodat ze optimaal tot hun
recht komen. Dit is alleen mogelijk
bij een goede lichtplanning.
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Effi ciëntie is planbaar.
Of het nu een projectontwikkelaar,
elektricien of architect is - efficiënt gebruik
van de juiste verlichting loont uiteindelijk voor
iedereen. Dit geldt natuurlijk ook voor de
thema’s duurzaamheid en energiebesparing.
Dit is waar de MEDO-serie punten scoort
met zijn moderne LED-technologie, die
geen compromissen sluit. “Minder” is in dit
geval “meer”. Met zijn bijna onverslaanbare
prijs-prestatieverhouding laat het ook
zien dat hoogwaardige technologie en
indrukwekkend design uitstekend kunnen
worden gecombineerd.

Waarom is de MEDO-serie zo
populair bij planners?
De MEDO-serie is populair
onder lichtplanners omdat het
een eenvoudig, geometrisch
basisontwerp heeft. Hij is rond of
vierkant en daardoor bijna overal
te gebruiken. De MEDO lampen
hebben verschillende kleuren
en maken het mogelijk aan
verschillende gebruikerswensen
te voldoen. Er zijn verschillende
lumenpakketten verkrijgbaar,
van 1000 lm - 11.000 lm.
Ophangsets, opbouwarmaturen,
inbouwarmaturen, verschillende
diameters. Dankzij deze
aspecten is de MEDO voor
alle verlichtingstoepassingen
geschikt.

Het nieuwe SLV bezoekerscentrum.
Ontdek de nieuwe werelden van licht,
modellen en innovaties: u kunt zowel
virtual reality als de highlights van ons
portfolio ervaren in de interactieve
showroom.

Voor welke toepassing is de
MEDO-serie in het bijzonder
geschikt?
De MEDO-serie is zeer flexibel
inzetbaar: van kleuterschool
tot hotel. In winkels met
bijvoorbeeld een diameter van
90 cm en DALI-besturing, maar
ook in particuliere huishoudens
met TRIAC-dimmen. Dankzij de
diversiteit in de serie is eigenlijk
elke denkbare toepassing
mogelijk.

Een lichtplan dat impact heeft.
Ons team van experts helpt u graag met uw
lichtplanning. We horen graag van u:
Bekijk de hele video hier online.

slv.com

7

EXPERIENCE LIGHT | MEDO

8

MEDO | EXPERIENCE LIGHT

RUIMTEN CREËREN
EN NIET ALLEEN VERLICHTEN.
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MEDO Frame
Plafondarmatuur, TRIAC
Productcode: 1001903
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MEDO – GEMAAKT OM VEELZIJDIG TE ZIJN.
De MEDO-serie is optimaal voor het gelijkmatig verlichten
van kamer. Door verschillende modellen en installatieopties
te combineren, kunnen ontwerpers zelfs de algemene
verlichting gebruiken om een fascinerende sfeer te creëren,
die bij uitstek past bij de ruimte.

Meer keuzevrijheid.
Iedereen die ter plaatse de
kleur van het licht wil kunnen
veranderen, zal blij worden
van een nieuw kenmerk van de
MEDO-serie: de lichtkleur van
de MEDO HALO kan worden
gewisseld tussen 3000K en 4000K.
Met slechts één klik schakelt de
lichtkleur over van warm wit naar
neutraal licht - en natuurlijk weer
terug. Deze schakelaar zit aan de
binnenzijde van het armatuur.

MEDO 40
Plafond- / Pendelarmatuur, TRIAC
Productcode: 135071

MEDO 60 HALO
Plafondarmatuur, TRIAC
Productcode: 1001899

Verlichting kan een winkel maken of breken.
Met name in de winkel- en detailhandel speelt
basisverlichting een belangrijke rol: dit komt doordat
bewezen is dat koopgedrag en verblijfsduur positief
worden beïnvloed door lichtkleur en intensiteit. Bij de
planning moet rekening worden gehouden met de
juiste verlichting.

Producten worden in de perfecte setting getoond;
kleuren en patronen komen goed tot hun recht en er
wordt een vriendelijke, uitnodigende sfeer gecreëerd.
De flexibel inzetbare serie MEDO is dan ook een
belangrijk onderdeel van een uitgebalanceerd
lichtconcept, vooral voor planners.
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MEDO RING 90
Pendelarmatuur,1-10V
Productcode: 133851
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MEDO – ALLESKUNNER EN DESIGNER HIGHLIGHT.
Vorm volgt functie of is het andersom? De modellen uit de
MEDO-serie laten het u zelf uitmaken.

Een breed assortiment, dat goed combineert.
Een professioneel lichtconcept vormt een elementair
onderdeel van het effect van een ruimte. En net als een
stijlvol interieur leveren de lampen uit de MEDO-serie
een belangrijke bijdrage aan de sfeer. Ze vormen een
expressie van de stijl van de planner en / of de eigenaar
door de ontwerpkwaliteit en innovatieve functies. Dankzij
het minimalistische design zorgt een MEDO lamp niet
alleen voor verlichting in een ruimte, maar zet hij ook een
stijlaccent.

MEDO 60 HALO
Plafond- / wandarmatuur, TRIAC
Productcode: 1001888

Eenvoudige installatie.
De installatie van de nieuwe HALOmodellen - doordacht in elk detail:
zodra de basisplaat aan het plafond is
geschroefd, kan de behuizing eenvoudig
met drie clips aan de rozet worden
bevestigd en kan op dezelfde manier
worden verwijderd. Gemak dient de mens.
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MEDO – FLEXIBILITEIT VOOR DE MEEST VEELEISENDE
KLANTEN.
Het maken van een interieurontwerp voor één ruimte of het
plannen van een heel gebouw - u blijft volledig flexibel met
de MEDO-serie. Meerdere dimmogelijkheden, DALIgestuurd, met het Halo-effect - aan u de keuze.

Het Halo-effect.
De nieuwe HALO-varianten in de MEDO-serie halen
zelfs het beste uit de achtergrond. Dankzij indirecte
verlichting met lage intensiteit ontstaat er een
sfeervolle gloed op de muur of het plafond.

MEDO 60 HALO
Plafond- / wandarmatuur, TRIAC
Productcode: 1001886

MEDO 40 HALO
Plafond- / wandarmatuur, TRIAC
Productcode: 1001883
MEDO 30 HALO
Plafond- / wandarmatuur, TRIAC
Productcode: 1001882
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MEDO 60
Plafond- / wandarmatuur
TRIAC
Productcode:135120

Nu ook geschikt voor DALI!
Voor planners, elektriciens, projectontwikkelaars
en gebruikers betekent DALI (Digital Addressable
Lighting Interface) veiligheid - omdat de
testprocedure gestandaardiseerd is en de
bedieningsapparaten uitwisselbaar en altijd
compatibel zijn. Ook de MEDO-serie maakt
gebruik van dit systeem en is daardoor intuïtief te
bedienen.

DALI-geschikte
dimmer

Voor grotere bouwprojecten.
De DALI-technologie is bijzonder effectief
in grote bouwprojecten en maakt intelligent
lichtmanagement mogelijk. Zo kan de verlichting
snel worden aangepast aan de respectievelijke
eisen in kantoren, hotels of gastronomische
ruimtes dankzij het opslaan van lichtscènes. Als
een kamer of slechts een specifiek gebied van
een kamer wordt gebruikt, wordt de verlichting
automatisch geactiveerd met vooraf ingestelde
parameters dankzij zeer gevoelige sensoren en
aanwezigheidsmelders. De bij MEDO geadviseerde
DALI drivers zijn tevens 1-10V dimbaar.

SLV driver voor
DALI Gateways.

DALI - KNX - BUS KABEL

1

2

3

64

DALI / 230 V

DALI-bustechnologie - met de MEDO-serie.
Er kunnen tot 64 apparaten worden aangestuurd
met een DALI systeem of geïntegreerd in
een moderne gebouwautomatisering, als een
subsysteem via DALI Gateways. De driver van de
MEDO-lampen gebruikt daarbij het compatibele
standaard DALI-dataprotocol.
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ZOVEEL MANIEREN OM UNIEKE
VERLICHTING TE CREËREN.
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MEDO PLAFONDARMATUUR
A – A++

De MEDO maakt indruk met zijn no-nonsense ontwerp en de elegante
combinatie van aluminium en plexiglas. Dankzij een geïntegreerde
premium LED genereert hij een helder, homogeen licht. De
plafondlamp is met een ophangset om te bouwen tot pendelarmatuur
en is daarom ook ideaal voor ruimtes met hoge plafonds. De
geïntegreerde LED driver maakt het mogelijk direct op 120V-240V
bronspanning aan te sluiten.

Aanbevolen accessoires:
De MEDO kan eenvoudig worden
omgebouwd tot pendelarmatuur dankzij
de MEDO ophangset. Kies uit 4 kleuren en
pendellengtes van 1.5 m en 5 m.

Lumen (in lm)
Wattage
Kleurtemperatuur
(in K)
Dimbaarheid
H / Ø (cm)

Meer informatie over de MEDO serie
kan worden gevonden op: slv.com
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MEDO 30 CL

MEDO 40 CL

MEDO 60 CL

MEDO 90 CL

1000 | 1200

2000 | 2125

3,500

11,000

15 | 16

29 | 31

40

119

3,000

3,000

3,000

3,000

1-10V | TRIAC

1-10V | TRIAC

1-10V

1-10V

11 / 28

12 / 38

13 / 60

12.5 / 90
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Ideaal voor grote, homogene basisverlichting met klassiek design.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergaderzalen
Gangen
Apotheken
Opticiens
Winkels
Sportscholen
Beursstands
Leslokalen
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MEDO HALO PLAFOND-/WANDARMATUREN
A – A++

DALI

Dit is de hoogwaardige MEDO HALO. De indirecte opwaartse
lichtuitstraling genereert een decoratief Halo-effect. Een schakelaar in de
binnenzijde van de behuizing biedt flexibiliteit en maakt het eenvoudig
te wisselen tussen 3000K en 4000K. De MEDO HALO blinkt ook uit
tijdens de installatie: de basisplaat wordt aan het plafond of op de wand
geschroefd, vervolgens wordt de behuizing eenvoudig met drie clips aan
de rozet bevestigd en kan op dezelfde manier worden verwijderd. De
plafondlamp is met een ophangset om te bouwen tot pendelarmatuur en
is daarom ook ideaal voor ruimtes met hoge plafonds. De geïntegreerde
LED driver maakt het mogelijk direct op 120V-240V bronspanning aan
te sluiten.

Aanbevolen accessoires:
De MEDO kan eenvoudig worden
omgebouwd tot pendelarmatuur dankzij
de MEDO ophangset. Kies uit 4 kleuren en
pendellengtes van 1.5 m en 5 m.

Lumen (in lm)
Wattage

MEDO 30 HALO

MEDO 40 HALO

MEDO 60 HALO

MEDO 90 HALO

Down: 1230 / 1280
Up: 20

Down: 2750 / 2900
Up: 50

Down: 4350 / 4750
Up: 120

Down: 9500 / 10100
Up: 125

15

30

40

78

Kleurtemperatuur
(in K)

3000 / 4000

3000 / 4000

3000 / 4000

3000 / 4000

Dimbaarheid

TRIAC | DALI

TRIAC | DALI

TRIAC | DALI

TRIAC | DALI

9.5 / 28

9.5 / 38

9.5 / 60

9.5 / 90

H / Ø (cm)

Meer informatie over de MEDO serie
kan worden gevonden op: slv.com
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Met een indirecte lichtcomponent
en het klassieke design is het
ideaal voor decoratieve basisverlichting met extra visueel effect.
•
•
•
•
•
•

Foyers
Recepties
Restaurants
Bars
Hotels
Tentoonstellingsruimten
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MEDO RING PENDELARMATUUR
A – A++

De moderne MEDO RING maakt indruk met zijn aantrekkelijke
ontwerp en dimbare, efficiënte en krachtige LED-modules.
Het aluminium frame is voorzien van een plexiglas kap die zorgt
voor een homogene verlichting. De pendeldraden van 1,5 meter
lengte maken het armatuur ook geschikt voor ruimtes met hoge
plafonds. De geïntegreerde LED driver maakt het mogelijk direct
op 120V-240V bronspanning aan te sluiten.

MEDO 60 Ring

MEDO 90 Ring

2000/2095

3945/4185

35

58

3,000

3,000

1-10V | DALI

1-10V

Doorsnede Ø (cm)

60

90

Pendellengte (cm)

150

150

Lumen (in lm)
Wattage
Kleurtemperatuur
(in K)
Dimbaarheid

Meer informatie over de MEDO serie
kan worden gevonden op: slv.com
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Door het tijdloze design ideaal als decoratieve
basisverlichting.
•
•
•
•
•
•
•
•

Foyers
Recepties
Vergaderzalen
Opticiens
Restaurants
Bars
Hotels
Tentoonstellingsruimten
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MEDO SQUARE PLAFONDARMATUUR
A – A++

DALI
De MEDO 60 SQUARE heeft een strakke rand en voegt
een vierkante versie toe aan de MEDO-serie. Dankzij de
geïntegreerde premium LEDs genereert dit armatuur een helder,
homogeen licht. De plafondlamp is met een ophangset om
te bouwen tot pendelarmatuur en is daarom ook ideaal voor
ruimtes met hoge plafonds. De geïntegreerde LED driver maakt
het mogelijk direct op 120V-240V bronspanning aan te sluiten.

Aanbevolen accessoires:
De MEDO kan eenvoudig worden
omgebouwd tot pendelarmatuur dankzij
de MEDO ophangset. Kies uit 4 kleuren en
pendellengtes van 1.5 m en 5 m.

MEDO 60 Square
Lumen (in lm)
Wattage
Kleurtemperatuur
(in K)

3,300
39
3,000

Dimbaarheid

1-10V | DALI

L / W / H (cm)

60 / 60 / 12.5

Meer informatie over de MEDO serie
kan worden gevonden op: slv.com
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Ideaal voor grote, homogene basisverlichting met zijn
lineair ontwerp.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergaderzalen
Gangen
Apotheken
Opticiens
Winkels
Sportscholen
Beursstands
Leslokalen
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MEDO INBOUWARMATUUR, FRAMELESS
A – A++

DALI
De inbouwversie van de MEDO-serie past dankzij zijn ingetogen
design naadloos in elk ruimteconcept. De MEDO FRAMELESS
combineert op charmante wijze met wanden en plafonds. De
lichtkleur kan eenvoudig worden geschakeld tussen 3000K
en 4000K, voorafgaand aan installatie met behulp van een
schakelaar. De geïntegreerde premium LED-module zorgt voor
een gelijkmatige verlichting. Aangevuld met een optionele driver
wordt de inbouwvariant TRIAC of 1-10V dimbaar of kan in een
DALI-systeem worden geïntegreerd.

Lumen (in lm)
Wattage

MEDO 30 inbouw
frameless

MEDO 40 inbouw
frameless

MEDO 60 inbouw
frameless

MEDO 90 inbouw
frameless

1500 / 1600

3100 / 3300

4700 / 5000

9550 / 10150

14

28

36

72

Kleurtemperatuur
(in K)

3000 / 4000

3000 / 4000

3000 / 4000

3000 / 4000

Dimbaarheid

TRIAC | DALI

TRIAC | DALI

TRIAC | DALI

TRIAC | DALI

H / Ø (cm)

9.5 / 13 / 28

9.5 / 13 / 38

12.5 / 16 / 60

12.5 / 21 / 90

Meer informatie over de MEDO serie
kan worden gevonden op: slv.com
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Ideaal voor een homogene basisverlichting
dankzij het ingetogen ontwerp.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergaderzalen
Gangen
Restaurants
Sportscholen
Tentoonstellingsruimten
Wachtkamers
Apotheken
Opticiens
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MEDO INBOUWARMATUUR, FRAME
A – A++

DALI
De MEDO FRAME armaturen maken de inbouwarmaturen in de
MEDO-serie compleet. De MEDO FRAME-lampen passen perfect
in elke kamer, net als de frameloze versies. Ze zijn ingetogen
maar toch krachtig en zorgen voor een heldere verlichting.
Aangevuld met een optionele driver wordt de inbouwvariant
TRIAC of 1-10V dimbaar of kan in een DALI-systeem worden
geïntegreerd. De lichtkleur kan eenvoudig worden geschakeld
tussen 3000K en 4000K, voorafgaand aan installatie met behulp
van een schakelaar.

MEDO 30 met frame

MEDO 40 met frame

MEDO 60 met frame

MEDO 90 met frame

1500 / 1600

3100 / 3300

4700 / 5000

9550 / 10150

Lumen (in lm)

14

28

36

72

Kleurtemperatuur
(in K)

Wattage

3000 / 4000

3000 / 4000

3000 / 4000

3000 / 4000

Dimbaarheid

TRIAC | DALI

TRIAC | DALI

TRIAC | DALI

TRIAC | DALI

H / Ø (cm)

9.5 / 13 / 28

9.5 / 13 / 38

12.5 / 16 / 60

12.5 / 21 / 90

Meer informatie over de MEDO serie
kan worden gevonden op: slv.com
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Ideaal voor een homogene basisverlichting
dankzij het ingetogen ontwerp.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergaderzalen
Gangen
Restaurants
Sportscholen
Tentoonstellingsruimten
Wachtkamers
Apotheken
Opticiens
29

EXPERIENCE LIGHT | MEDO

MEDO SERIE
MEDO
Plafondarmatuur

MEDO 30

1-10V

MEDO 40

1000855

MEDO 60

1000864

TRIAC

135026

135020

135076

1-10V

1000856

1000857

1000865

1000866

TRIAC

135021

135024

135071

135074

MEDO HALO
Plafond-/wand

MEDO HALO
30

135126

MEDO 90

135120

135176

135170

135070

MEDO HALO
40

135121

135124

MEDO HALO
60

135171

135174

MEDO HALO
90

TRIAC

1001877

1001883

1001886

1001878

DALI

1001889

1001895

1001898

1001890

TRIAC

1001881

1001882

1001884

1001885

1001887

1001888

1001879

1001880

DALI

1001893

1001894

1001896

1001897

1001900

1001899

1001891

1001892

MEDO RING
Pendelarmatuur

MEDO RING 60

1-10V

133841

133840

DALI

1002891

1002890

MEDO SQUARE

1-10V

133851

133850

60

60

60

1000725

1000726

1000727

DALI

MEDO FRAMELESS
MEDO FRAME

MEDO RING 90

1002882

30

40

60

FRAMELESS

1001901

1001902

1001903

1001904

FRAME

1001905

1001906

1001907

1001908

30

90
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Ophangset

1,5 m

135250

135251

135254

5,0 m

1001952

1001950

1001951

LED driver
(bij inbouw)

350mA
incl. trekontlasting

20W

1002420

20W
DALI

1002423

20W
TRIAC

1002232

Meer informatie over de MEDO serie
kan worden gevonden op: slv.com
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Als ontwerper weet je dat licht zoveel meer is dan simpele
helderheid. Een feit is: licht stimuleert de zintuigen. Daarom
zijn we verheugd u de hoge kwaliteit en ontwerpflexibiliteit
te bieden die u nodig heeft om uw creatieve concepten te
realiseren met onze MEDO-serie. We wensen u veel succes
bij het tot leven brengen van licht.

slv.com
Verkrijgbaar bij uw gespecialiseerde dealer:

* Druk- en zetfouten voorbehouden. Alleen beschikbaar voor bestellingen door zakelijke klanten (B2B).

