
multilume hydro led
Puhdasta estetiikkaa  



Tinkimätön valaisin 
tinkimättömiin tiloihin 
Multilume Hydro LED on uuden sukupolven energiatehokas 
valaisin vaativiin ympäristöihin. Valaisimen sirolinjainen 
karkaistu lasilevy ja mikroprismahäikäisysuoja luovat 
esteettisesti puhuttelevan ja ilmeeltään ainutlaatuisen 
valaisimen. Valaisin upotetaan alakattoon. Kattopinnan 
tasalle asettuva lasilevy muodostaa tiiviin liitoksen, joka 
estää pölyn ja kosteuden tunkeutumisen valaisimen sisään. 
Lasi toimii samalla kauniina sisustuselementtinä edustavissa 
sairaalaympäristöissä ja ravintolakeittiöissä. 
 Multilume Hydro LED on kattava ja helposti sijoiteltava 
valaisinkonsepti, joka täyttää tarpeet monissa erilaisissa 
ympäristöissä. Valaisimesta on kaksi mallia sekä kaksi 
värilämpötilaa ja värintoistoindeksiä: 3000 K ja 4000 K/
Ra 80 ja 4000 K/Ra 90. Malli Ra 90 on tarkoitettu erityisesti 
sairaaloihin, klinikoille ja laboratorioihin. Malli Ra 80 soveltuu 
erittäin hyvin ravintolakeittiöihin ja muihin tehokasta 
hygieniaa vaativiin tiloihin.  Upotettavaa valaisinta 
valmistetaan kolmea eri kokoa: 300x600 mm, 600x600 
mm ja 300x1200 mm. Sarjaan kuuluu myös kattopintaan 
asennettava valaisin tiloihin, joissa ei ole alaslaskettua 
kattoa, koko 300x1200 mm.





Äärimmäistä 
energiatehokkuutta ja 
mukavuutta
Multilume Hydro LED on erittäin energiatehokas. 
Mallin 4000 K/Ra 80 valotehokkuus on 107 lm/W ja 
mallin 4000 K/Ra 90 valotehokkuus on 96 lm/W. Delta-
mikroprismahäikäisysuoja varmistaa erittäin hyvän 
valonhallinnan ja mukavuuden. Sarjan kaikki valaisimet 
täyttävät näyttöpäätetyöskentelyä koskevan standardin 
vaatimuksen 3000 cd/m2. Ominaisuus on erityisen 
tärkeä leikkaussaleissa ja laboratorioissa, joissa on paljon 
huipputeknisiä laitteita.



Hygieeninen ja helppo
Multilume Hydro LED on kehitetty kestämään ulkoisia rasituksia. 
Rakenne on pöly- ja vesitiivis luokituksen IP 65 mukaan 
alakatoissa ja luokituksen IP 50 mukaan alakaton yläpuolella. 
Päällysrakenne on muotoiltu niin, ettei se kerää pölyä ja likaa. 
Karkaistu lasilevy on erittäin helppo puhdistaa, ja se kestää myös 
desinfioivia puhdistusaineita. Koska valaisimen valonlähteitä ei 
tarvitse vaihtaa koko käyttöiän aikana, valaisin ei käytännössä 
tarvitse huoltoa

Innovatiivinen asennus
Multilume Hydro LEDin asennustapa on innovatiivinen, 
luotettava ja käytännöllinen. Valaisin pysyy paikallaan 
siivekkeiden avulla, jotka lukittuvat nopeasti ja tehokkaasti 
kannatinprofiiliin. Lasilevyn kulmiin asennettavat ruuvit 
varmistavat asennuksen.
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