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Over Lunatone
Lunatone is in 1993
Van idee tot serieproductie
begonnen als een
voldoet Lunatone aan de
ontwikkelingsbureau en hoogst mogelijke eisen
een spin-off van de
vanuit de markt.
Technische Universiteit
van Wenen. Enkele jaren Veel van de bekende
later, in 2000, werd door klanten uit de eerste jaren
de groeiende vraag
zijn nog steeds belangrijke
Lunatone Industrielle
klanten en partners. Onder
Elektronik GmbH
hen zijn bekende
opgericht. Vanaf het begin grootheden uit de industrie
werden oplossingen op zoals Siemens, Starlinger,
maat aangeboden op het Tridonic en Zumtobel.
gebied van DALIverlichtingssystemen,
Tegenwoordig presenteert
elektronische
Lunatone Elektronik GmbH
informatietechnologie en zich als een modern
industriële elektronica. innovatief bedrijf, welke is
uitgerust voor toekomstige
Hierbij is
taken, met name op het
Klanttevredenheid altijd gebied van DALI-systemen.
het hoogste doel geweest.

Vandaag de dag, vindt
de productie van
producten zich
grotendeels af in
Plovdiv, Bulgarije.
Het hoofdkantoor van
Lunatone bevind zich
daarentegen nog steeds
in Wenen Oostenrijk.
Sinds 2014 wordt sales
volledig gedaan vanuit
Zurich, Zwitserland.
Al met al kunnen we
stellen dat met het
fabricaat Lunatone, een
echt Europees innovatief
fabricaat is.

DALI producten
Naast ontwikkeling op verschillende technologische gebieden, produceert
Lunatone met name producten voor de DALI markt. Het pakket van deze DALI
producten is bijzonder uitgebreid te noemen.
Denk hierbij aan onder andere DALI EVSA’s, Dimmers, Relais, Gateways en
bedieningen. Daarnaast geldt dat de producten voor een zeer interessante
prijs aan u worden aangeboden.
Op het gebied van DALI drivers is het pakket zeer omvangrijk te noemen.
Naast de één kanaals constant voltage of constant current drivers voor LED
verlichting, heeft Lunatone ook alles in huis voor onder andere Tunable White
en RGB(W).
Ook DALI relais mogelijkheden, zijn er in diverse Lunatone varianten leverbaar.
De bediening van alle DALI producten kan natuurlijk op diverse manieren
plaats vinden. Lunatone levert voor de Dali bus hiervoor diverse producten
zoals software voor inbedrijfname maar ook fysieke bedienelementen en
bewegingsmelders.
Verder is Lunatone volledig voorbereid op DALI-2. Veel van hun producten
zijn al DALI-2 compatible of up te graden naar de nieuwe standaard in DALI.

Necto Systems en Lunatone
Voor Necto Systems is het Pakket van Lunatone een zeer welkome aanvulling
te noemen. Veel Necto Systems partners zien de waarde in van het complete
Lunatone pakket en zijn erg blij dat ze dit vanaf nu kunnen bestellen bij ons.
Necto Systems heeft een deel van de meest gangbare producten op voorraad
liggen in Almere voor snelle uitlevering.
Mocht u Lunatone materialen hebben besteld maar toch ontdekt dat deze niet
gebruikt zullen gaan worden in uw project, omdat u bijvoorbeeld teveel heeft
besteld, kunnen deze altijd worden geretourneerd.
In de basis zal dit altijd zonder kosten zijn, ook al is de bestelling een special
geweest.
Voor meer informatie over Lunatone en de mogelijkheden, raadpleeg uw
Necto Systems vertegenwoordiger.

Waarom kiezen voor
Lunatone?

Uitgebreid assortiment aan DALI componenten
Super compacte bouwvormen
Anntrekkelijke prijsstelling
Zeer compleet programma hard, en software
DALI-2 compatible

