
CASE STUDY POLELED

PoleLed levert verlichting voor vlaggenmasten. Van 
sneeuwgebieden tot in de woestijn aan toe. Ledverlichting 
die dus moet presteren onder extreme omstandigheden. 
Nadat Chinese ledlampen het lieten afweten, koos PoleLed 
voor Thal Technologies. Een keuze die ze geen windeieren 
heeft gelegd. 

Vlaggen en banieren zijn bijzonder 
krachtige aandachtstrekkers voor  
bedrijven en winkels. Fier wapperend 
wijzen ze je de weg en heten ze je welkom. 
Wetenschappelijk onderzoek bewijst 
dat beweging in combinatie met licht de 
hoogste visuele attentiewaarde geeft.  
Deze zichtbaarheid - en dus ook 
vindbaarheid – wordt daarmee per dag met 
zo’n 45% verlengd. Het Gelderse bedrijf 
levert over de hele wereld. Dus uit welke 
hoek de wind ook waait, hoe hoog of laag 
de temperaturen, hun verlichting moet 
tegen een stootje kunnen. En natuurlijk 
voldoen aan de hoogste eisen qua 
energieverbruik en efficiency.

BETROUWBARE PARTNER VOOR LED, 
LENZEN EN TECHNIEK 

STRALEND ZICHTBAAR



“Ons toenmalige model was daarvoor te klein. Thal 
Technologies is daarop samen met ons om tafel gegaan.”

DE POLELED EXTENDED. 
LED VAN THAL TECHNOLOGIES

Thals ‘knowhow’ van warmtegeleiding heeft 
PoleLed toegepast in een nieuw, derde generatie 
verlichtingsmodel van aluminium. ‘Het warmteprobleem 
dat de elektronica veroorzaakt, is daarmee in één klap 
opgelost’, vertelt Dennis van de Peppel, partner bij 
PoleLed. ‘Bovendien heeft Thal ons geadviseerd over 
condensoplossingen. De lichtbundel is afgedekt met 
een glasplaat, deze is met een speciale kit afgedicht. 
Echter, vanwege temperatuursverschillen kan condens 
alsnog zorgen voor problemen; één druppel vocht erin 
en het licht dooft. Thal Technologies heeft daarom voor 
alle buitenarmaturen een speciaal filter geadviseerd 
waardoor vocht er niet in maar wel eruit kan. Nu zit 
dit filter standaard in alle armaturen. We hebben nooit 
meer last gehad van vocht.’ 

De vraag naar een nieuw model ontstond 
toen PoleLed van IKEA een order kreeg om 
alle vlaggen bij hun Nederlandse winkels 
te verlichten. ‘Ons toenmalige model 
was daarvoor te klein. Thal Technologies 
is daarop samen met ons om de tafel 
gegaan. Eigenaar Ad Musters is zo’n beetje 
de ledmeester van Nederland. Met de 
armatuur op tafel gaat hij dan in z’n schriftje 
tekenen en rekenen.’
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Dennis van de Peppel
Hoofd Marketing & Sales



EFFICIËNTER PRODUCEREN

‘De verlichtingsarmatuur plaatsen we 
dichtbij de grond, rondom de vlaggenmast 
of halverwege de mast, vlak onder de vlag. 
Zo creëren we optimale zichtbaarheid. De 
uitdaging is om een lichtbundel te krijgen 
die krachtig genoeg is om naar boven en in 
de breedte te stralen. We zijn in het begin 
heel lang bezig geweest om de juiste optiek 
(gezichtspunt) en lenzen te vinden waarmee 
we het gewenste resultaat konden behalen.’ 

In eerste instantie heeft PoleLed daarvoor 
500 ledlampen laten maken in China. 
‘Dat liep niet helemaal lekker. Met de 
communicatie niet, maar ook omdat die 
500 lampen niet goed waren verlijmd. 
Bovendien hadden we onze twijfels over de 
duurzaamheid en kwaliteit van de drivers.

HOGE EISEN LEKKE LAMPEN

PoleLed kiest voor productie dichterbij huis en vraagt Thal tech de 
led modules en lenzen te ontwikkelen en te produceren. ‘Dat was ook 
makkelijker voor de assemblage bij PoleLed, want onze lamp bestaat 

uit twaalf ledjes die er toen een voor een erin werden geschroefd 
en gesoldeerd. Inmiddels heeft Thal Technologies voor ons een 

methode bedacht waardoor de assemblage makkelijker en sneller 
gaat. Thal heeft een led module ontwikkeld die snel en eenvoudig in 
de armaturen geplaatst kan worden. Voor die tijd maakten we veertig 

lampen in een week, nu honderd op een dag als het moet.’



Thal Technologies in Almere adviseert, ontwerpt, 
assembleert en produceert al 20 jaar op het gebied 
van thermisch management en led-verlichting. 

Wij leveren warmtegeleidende materialen 
voor toepassing in elektronica. Dit maakt Thal 
Technologies een specialist in het oplossen van 
warmteproblemen. Het koelen van de hardware 
verlengt de levensduur, voorkomt oververhitting en 
verhoogt de prestaties.

Thal Technologies ontwikkelt en produceert daarnaast industriële led-oplossingen op maat. 
Deze hoogwaardige led-modules zijn onder meer terug te vinden in de tuinbouw, luchtvaart, 
de offshore en op windmolens. Thal Technologies staat voor kwaliteit. Dit garanderen wij 
met onze ISO-certificeringen en met certificeringen die passen bij de diverse industrieën 
waarin Thal Technologies actief is. Maar ook met een uitvoerige traceerbaarheid van 
componenten en grondstoffen.
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