
Overhuys Verlichting 
al meer dan 40 jaar onafhankelijke toeleverancier voor de Sign & Display industrie 



Evolutie van ons licht 

Storingmodus evolueerde ook 

Licht uit door: 
1. Regen 
2. Geen hout  

Light out due to: 
1. Glasbreuk 
2. Oververhitting 
3. Kortsluiting 
4. Filament fout 
5. Gas lek 
6. Overspanning 

Licht uit door: 
1. Regen 
2. Wind 
3. Geen brandstof 

Light out due to: 

1. Diode stuk 

2. Driver stuk 

3. Software fout 

4. Solder fout 

5. ….. 

>30 bekende fout, 



Sommige systemen zijn complexer 

dan andere 
 



Niet elke ledsysteem is hetzelfde 



Voetprint uitstraling led 
Grotere oppervlakte staat voor minder LED modulen 

4 Uitstraling Afgedekte oppervlakte (@ 

76mm Diepte) 

Tetra miniMAX 155° 42,084 mm2 

Product A 140° 15,964 mm2 

Product B 140° 14,250 mm2 

Product C 120° 14,438 mm2 

Afdekking meer dan 291% 

Tetra miniMAX 120gr 140gr 

Prestatie 

Gemak 

Betrouwbaar 

Efficiency 

140gr 

Foto’s genomen van een witte mat 3mm Lexan SG-305-OB en de led geplaats op 76mm afstand 

(Januari 2014) 



Vergelijking uitstraling Leds  
 minder leds, minder vermogen en is dus kostprijsverlagend 

•Superieure helderheid en 

uniformiteit vanaf 40mm  

–MiniMAX gebruikt 8 modules 

(16 LEDs) Product A & B 

gebruiken 9 modules  

–Product A: (27 LEDs) 

–Product B: (18 LEDs) 

 

Prestatie 

Gemak 

Betrouwbaar 

Efficiency 



Indirecte verlichting vanaf de zijkant 
Posterbox 



Light guides massief, zwaar niet 
flexibel  

Light guides flexibel, licht & IP66 

Indirecte verlichting vanaf het midden of 
op de achterwand, light guides 



ledstrip leddiode heldere plaat acrylaat 

heatsink zig-zag patroon V-groeven reflectieplaat 

dubbelzijdige uittreding enkelzijdige uittreding met reflectieplaat 

Hoe werkt het? 





Dynamische RGB-W 
verlichting 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=88kqlIIGfaYn_M&tbnid=AxNun6qzHY_bsM:&ved=0CAgQjRw&url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziggo_Dome&ei=kDFyU9v9EsLNygPpwYCoAg&psig=AFQjCNFeqZ6qwytTpJOnhbs8g5u29Qbxtg&ust=1400079120494403


Wat is de waarde van je 
merk/imago?  

1
2 
 



Forbes.com 



Nieuw logo met strepen en vlekken!! 
Bank office in Barcelona  Waar ging het fout? 

3 Tenders – gespecificeerd  Tridonic & GE 
Tetra MAX 
 
2 ronden met aanbiedingen om de 
laagste prijs te krijgen. 
 
Lange tijd stil gelegd vanwege interne 
problemen met nieuwe 
mensen/beslissers op de plek wederom 
een aanbiedingsronde  gemaakt  
 
Moment van aktie kon het alleen nog 
maar snel & goedkoop!  
 
Nu iedere partij bij de Rechter! En een 
hoop extra geld kwijt aan rebranding!! 
 

 



Overhuysonline.nl 
24u per dag beschikbaar 



• Bedankt voor uw aandacht !! 


