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De nieuwe Thorn producten zullen vanaf 30.11.2018 verkrijgbaar zijn 

 

 

 

  

 

  Katona: de probleemoplosser voor vrijwel elke verlichtingstaak 

Die nieuwe Katona-wandverlichting van Thorn is een allround probleemoplosser voor vrijwel elke 

verlichtingstaak. De wandverlichting combineert marktleidende efficiëntie met eenvoudige installatie 

en krachtige bescherming tegen water, stof en schade. 

 

Londen, november 2018 – sterk, sterker, Katona! Met trots kondigt Thorn Lighting de lancering van Katona aan: 

een toonaangevende opbouw wand- en plafondarmatuur die veelvoorkomende verlichtingsuitdagingen oplost. 

Katona is ideaal voor toepassing binnen en buiten en heeft een IK10-classificatie die tot 20 joules aankan, en 

een IP65-classificatie tegen binnendringen van vocht. Het toestel heeft een levensduur van 50.000 uur (tot L80) 

en vijf jaar garantie van Thorn. Hierdoor is Katona de ideale lamp voor gangen, trappenhuizen, hallen en 

opslagruimten waar verlichting hulp biedt, maar de armatuur zware omstandigheden moet doorstaan, zoals 

vocht, stof of schokken. Met Katona hoeft u zich geen zorgen te maken. 

 

Door het strakke, minimale ontwerp is Katona niet alleen fijn om naar te kijken, maar het minimaliseert ook de 

ophoping van vuil en stof, waardoor reiniging en onderhoud eenvoudiger worden.  Katona biedt een lichtstroom 

van 1000-2000 lm, kleurtemperaturen van 4000K of 3000K en is verkrijgbaar in ronde en vierkante versies. Met 

deze opties biedt de armatuur de juiste specificaties voor veel toepassingen.  

 

Het toonaangevende lichtrendement van maximaal 120 lm/W van de armatuur, maakt het eenvoudig energie te 

besparen vergeleken met traditionele lichtbronnen en andere led-opties op de markt. Verfijnde DALI-bediening 

met ingebouwde daglicht- en aanwezigheidssensoren, een corridorfunctie en de optie van draadloze verbinding, 

maken het mogelijk nog meer energie te besparen door te verzekeren dat Katona wordt in- en uitgeschakeld 

wanneer dit nodig is. 

 

Door het eenvoudige ontwerp van de Katona, kan de lamp snel en eenvoudig gemonteerd worden. Monteer het 

achterpaneel met de twee schroeven en bevestig vervolgens de afdekking en ring. De bedieningselementen 

zijn eenvoudig te programmeren, ongeacht of DALI-bedieningselementen, een aanwezigheidssensor of de app 

met optie voor draadloze verbinding worden gebruikt. 

 

http://www.thornlighting.nl/kato


 

 

 

 

 

 
 

 

Er is ook noodverlichting aanwezig. De lithium-ion batterij in de noodversie van Katona brandt drie uur in de 

handmatige (E3) en zelftest (E3D) versies en heeft een garantie van drie jaar. Er is ook een compatibele versie 

met centrale batterij verkrijgbaar. 

 

Productmanager van Katona, Clemens Neuner, zegt: “Met Katona bewijst Thorn dat wandverlichting niet groot 

en industrieel hoeft te zijn. Wandverlichting kan slank, gestroomlijnd en modern zijn, en flexibel genoeg voor 

toepassingen binnen en buiten, waaronder gangen en buitenmuren. Katona is een product dat veel problemen 

met verlichting oplost: van lager energieverbruik tot het verlichten van vochtige en stoffige ruimten. Katona biedt 

noodverlichting, minder onderhoud en eenvoudige installatie. Hierdoor is de armatuur eenvoudig te specificeren” 

 

Afbeeldingen 

(Photo credits Thorn) 

 

  
Door het eenvoudige ontwerp van de Katona kan de armatuur snel en eenvoudig gemonteerd worden 

 

 
Katona is ideaal voor toepassingen binnen en buiten door de IK10-classificatie 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
Katona doet het werk 

 

 

Informatie 

Het persbericht en scherp beeldmateriaal kunnen gedownload worden op: 

http://www.thornlighting.com/en/about-us/press 

 

Over Thorn 
Thorn produceert en levert betrouwbare, efficiënte verlichting van hoge kwaliteit. Het uitgebreide portfolio van 
het bedrijf, bestaande uit binnen- en buitenverlichting, is ontwikkeld om aan de behoeften van groothandelaren, 
aannemers, bestekschrijvers en eindgebruikers te voldoen en kan in een breed scala aan toepassingen worden 
gebruikt. De naam Thorn is wereldwijd gerenommeerd vanwege de kwaliteit, betrouwbaarheid en 
gebruiksvriendelijkheid. Thorn bouwt voort op 90 jaar deskundigheid en staat bekend als een vertrouwde 
partner, die klanten van onmisbaar inzicht en substantiële ondersteuning voorziet, die verder reiken dan alleen 
het product. Thorn is ook een specialist op het gebied van Smart City: het bedrijf helpt gemeenten de veiligheid 
en het welzijn te verbeteren via connectiviteit en intelligentie. Onze innovatieve oplossingen voor 
binnenverlichting bestaan uit comfortabele, efficiënte armaturen voor de woon- en werkomgeving. Thorn is een 
trots lid van Zumtobel Group. Bekijk meer informatie op www.thornlighting.com 
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