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Tott schijnwerper serie 
 

Het verlichten van de gevel om ’s nachts uw galerie -of museum zichtbaar te maken kan prima met de 

schijnwerpers uit de serie Tott. Maar de Tott schijnwerpers zijn ook te gebruiken als eenvoudig en 

betaalbare manier om expo wanden egaal in het licht te zetten. Een andere belangrijk toepassing is 

de schijnwerpers te gebruiken als beveiligingsverlichting. Om die reden bestaat de serie uit drie 

verschillende maten,  te weten de S, M en L.  

Alle schijnwerpers in deze serie zijn zgn. floodlights of 

ook wel breedstralers genoemd en hebben een 

bundelbreedte van 100 graden. Ze zijn geschikt om 

buiten toegepast worden en hebben de classificatie 

IP-65, waarmee het mogelijk is ze met een 

hogedrukreiniger af te spuiten. Natuurlijk kunnen ze 

ook binnen worden gebruikt.  

 

Tott-S 
Dit is de kleinste van het programma en levert natuurlijk ook het minste licht, maar 

evengoed nog zoveel als een 50 Watt halogeenspot. De schijnwerper verbruik een 

bescheiden 9,5W en levert daarmee 900 lumen om precies te zijn. Ideaal voor wie 

relatief kleine vlakken verlichten wil op relatief kort afstand. Denk bijvoorbeeld aan 

het verlichten van de museum -of galerienaam. Ook is deze uitvoering geschikt als 

beveiligingsverlichting aan panden zo groot als een woonhuis of villa. 

 

Tott-M.  
Deze schijnwerper geeft zoveel licht als een vroegere 200 W buisvormige 

halogeenlamp (de zgn. 2-kneeps halogeenlamp met lampvoet R7s). De 

schijnwerper verbruikt echter maar 24W en levert daarmee 2.300 lumen 

effectief. Met dit product kunnen gevels worden verlicht en grotere expo 

wanden. Het is een universeel inzetbare schijnwerper. 

 

 

Tott-L.    
Dit is de grootste van de serie die 45W verbruikt en daarvoor 

4.200 lumen effectief levert. Dit is een hoeveelheid licht globaal 

vergelijkbaar met een 500W R7s halogeenlamp. Deze 

schijnwerper zal vooral toegepast worden om gevels te 

verlichten.  
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