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Sinds 1988 ontwikkelt en produceert Dutch Electro 
verlichtingsarmaturen, LED modules en voorschakelapparaten 
voor de automotive sector. Onze klanten zijn de fabrikanten 
van ambulances, brandweervoertuigen, koel/vrieswagens, 
marktwagens, bedrijfswagens, bussen, trailers en diverse 
speciale voertuigen. Daarnaast leveren wij onze verlichting 
aan de scheepvaart en bieden wij verlichtingsoplossingen 
voor industriële toepassingen waar speciale spanningen of 
compacte bouwvormen geëist worden. Wij volgen permanent 
de ontwikkelingen op het gebied van de verlichtingstechniek en 
passen deze waar mogelijk toe in onze verlichtingsarmaturen.
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Dutch Electro verlichtingsarmaturen staan bekend om hun 
betrouwbaarheid, hoge lichtopbrengst en lage energiegebruik. 

Onze verlichtingsarmaturen worden samengesteld uit modules:
• aluminium of kunststof basis;
• polycarbonaat kap;
• voorschakelapparaten voor TL-buizen 
 (12 of 24 VDC, 110 of 230 VAC);
• LED modules (10 – 30 VDC)

De aluminium basis en de polycarbonaat lichtkap worden 
geëxtrudeerd op lengte. Hierdoor is het mogelijk om 
verlichtingsarmaturen in iedere gewenste maat te produceren. 
Een verlichtingsarmatuur van 6 meter lengte is geen uitzondering. 
Tevens kunnen wij speciale versies leveren met bijvoorbeeld 
duo-voltage, bewegingsmelder, speciale lichtkleuren of 
dimbare verlichting. Onze standaard versies vindt u op onze 
website. Nadere informatie over speciale versies is op aanvraag 
beschikbaar.

Dutch Electro verlichtingsarmaturen, LED modules en 
voorschakelapparaten worden in Nederland ontwikkeld door 
Nederlandse industrieel ontwerpers en ingenieurs. Ook de 
productie van Dutch Electro verlichtingsarmaturen vindt 
plaats vanuit onze eigen productielocatie in Nederland. Na 
ontvangst van een opdracht worden de verlichtingsarmaturen 
geproduceerd. Door deze werkwijze is het mogelijk om met 
een korte levertijd verlichtingsarmaturen samen te stellen die 
volledig naar klantspecificaties zijn geproduceerd. 
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Hoge kwaliteit

Dutch Electro verlichtingsarmaturen worden geproduceerd 
uit grondstoffen van hoge kwaliteit die voldoen aan de 
laatste Europese voorschriften zoals REACH en RoHS. 
Onze verlichtingsarmaturen worden in Nederland ontwikkeld 
en geproduceerd volgens de laatste ISO 9001 norm. De 
grondstoffen die door ons gebruikt worden zijn speciaal 
voor toepassing in de automotive sector geselecteerd en 
hebben zich wereldwijd in alle mogelijke omstandigheden 
bewezen. Alle Dutch Electro verlichtingsarmaturen zijn officieel 
gecertificeerd voor toepassing in bedrijfsvoertuigen (Europese 
EMC E4 Norm).
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Brandweer

Bedrijfswageninrichting

 Politie

Pakketvervoer

Ambulance

Defensie

Speciale voertuigen LuchthaventechniekScheepvaart

Koel/vrieswagens Marktwagens Veevervoer

Toepassingen Dutch Electro
verlichtingsarmaturen
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MICRO CANAL
(inbouw)

DISC
(inbouw, ook waterdicht/ADR)

POWER LED SPOT
(360 graden draaibaar)

MICRO EDGE
(schuine opbouw)

MICRO AVENUE
(opbouw)

DISC
(opbouw, ook waterdicht/ADR)

CANAL
(inbouw)

MINI CORNER
(schuine opbouw)

TRACK
(opbouw)

TRACK WT
(opbouw, waterdicht)

TRACK 40 
(schuine opbouw)

MICRO EDGE WT
(schuine opbouw, waterdicht)

MICRO CANAL WT
(inbouw, waterdicht)

ALLEY
(opbouw)

TRACK 60 WT
(schuine opbouw, waterdicht)

LED PANEEL
(opbouw)


