
dti led
Direct to Indirect



Friheden til at vælge 
Kombinationen af direkte og indirekte lys er et af Fager-
hults kendetegn. I vores forskning og produktudvikling 
har vi altid betonet, hvor vigtig det rette lys er i alle sam-
menhænge. Direkte lys, som gør det let at se og arbejde. 
Indirekte lys, som definerer rummet, giver positiv energi og 
får os til at trives. DTI, Direct to Indirect, er vores univer-
salløsning til alsidig belysningsplanlægning. En klassiker, 
der dækker behovet for arbejdslys og almen belysning i de 
mest omskiftelige miljøer. 
 DTI LED er en videreudvikling af principperne og dækker 
hele spektret – fra udelukkende direkte lys til forskellige 
kombinationer af direkte og indirekte lys. En belysnings-
teknisk udfordring, som vi har løst helt kompromisløst. Vi 
giver dig mulighederne. Du træffer valget.





Hele spektret
DTI LED er en komplet armaturserie, der giver frihed i store 
belysningsprojekter til kontorer, skoler og andre arbejds-
miljøer. Vælg mellem "Type 1" loftsarmatur udelukkende 
med direkte lys og "Type 2" pendelarmatur med direkte og 
indirekte lys, med mulighed for sammenbygning. Kombinér 
derefter med en række forskellige lumenpakker, fra 1000 lm 
til 6400 lm.

Den mest effektive i klassen
DTI LED er udstyret med Fagerhults innovative afskærmning 
Beta med Opti-teknologi. En afskærmning med optimal lyskon-
trol, som retter lysstrømmen ud af armaturet med høj præcision. 
Resultatet er en effektivitet på over 130 lm/W og en levetid på 
100 000 timer, hvilket giver en meget attraktiv tilbagebetalings-
tid.



Effektiv installation
DTI LED fås i længderne 1200 mm og 600 mm. Tilslutnin-
gen sker hurtigt og enkelt på kortsiden ved at vippe gavlen 
nedad. Pendelarmaturer er udstyret med en friktionslås, 
der letter montering og justering af wireophænget.

Uovertruffen lyskomfort
DTI LED er udviklet med fokus på lyskomfort. Vores Beta-
afskærmning med Opti-teknologi har rigtig god afskærmn-
ing, og type 2 med direkte/indirekte lys gør det muligt for 
brugeren selv at styre sit lysmiljø. Armaturets funktioner 
forstås intuitivt ved hjælp af den grafiske beskrivelse på 
gavlen.







Siden LED blev indført, har belysningsbranchen kæmpet 
med et stort problem. Fagerhult har løst det. Beta med 
Opti-teknologi optimerer effektiviteten, men giver også 
fantastisk lyskomfort. Den innovative afskærmning er ud-
viklet fra bunden for at udnytte alle LED-teknikkens fordele 
uden at gå på kompromis med komforten. 
 Resultatet er en klassisk såkaldt batwing-formet 
bredstrålende lysfordeling, der spreder lyset ud gennem 

siderne. Fordelene er en enklere lysplanlægning og bedre 
jævnhed, hvor lyset strømmer ud mellem armaturræk-
kerne uden først at skulle skabe alt for høje luminanser 
lige under armaturet.
 Det var vores ambition at skabe en bæredygtig og frem-
tidssikker afskærmningsteknologi, der sætter mennesket 
og miljøet i centrum. Ingen kompromisser, ingen udflugter. 
Bare ren perfektion.

Beta med Opti-teknologi



Optimal kontrol
Beta Opti giver fuld kontrol over lysstrømmen. Reflektorerne præcisions-
styrer lyset, så det distribueres nedad og ud af armaturet. Alt lys udnyttes 
uden at blænde. 

Optimal effektivitet
Beta Opti bringer effektiviteten op på et helt nyt niveau. Den optiske 
virkningsgrad går fra traditionelle 70 lm/W (T5) til over 130 lm/W. 
Armaturer udstyret med Beta Opti har derfor en meget attraktiv tilbage-
betalingstid.

Optimal komfort 
Beta Opti opfylder menneskers behov for et blændfrit og kontrastrigt lys 
i behagelige og produktive arbejdsmiljøer. Ved at fordele luminansen fra 
LED-modulerne har vi skabt lyskomfort i verdensklassen. 

Beta Opti arbejder koncentreret med afskærm-
ningens sidereflektorer for at skabe et kontrolleret 
lysbillede med optimal effektivitet og lyskomfort. 

Ved at fordele luminansen fra LED-modulerne 
har vi skabt en lysende flade, som er behagelig for 
øjnene og som forhindrer blænding.

Beta Opti bygger på en ny generation af 
afskærmninger baseret på Fagerhults legenda-
riske r5-lamel. Tværreflektoren samarbejder med 
effektive sidereflektorer. Teknologi suppleres 
med en unik film, som giver ekstra præcision i 
lysstyringen.
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Armatur
W Længde K lm lm/W Ra (CRI) Levetid SDCM kg Hvid
8 600 3000 1000 104 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 2.8 29460 ■  
8 600 4000 1000 106 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 2.8 29465 ■ 
17 1200 3000 2000 117 ≥ 80 L90 B10 50.000 h 3 2.8 29461 ■  
17 1200 4000 2000 119 ≥ 80 L90 B10 50.000 h 3 2.8 29466 ■
25 1200 3000 2900 116 ≥ 80 L90 B10 50.000 h 3 2.8 29462 ■
25 1200 4000 2900 118 ≥ 80 L90 B10 50.000 h 3 2.8 29467 ■
40 1200 3000 4200 105 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 2.8 29463            ▼
40 1200 4000 4200 107 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 2.8 29468              ▼
51 1200 3000 5200 102 ≥ 80 L80 B10 70.000 h 3 2.8 29464 ■  ● ▼
51 1200 4000 5200 103 ≥ 80 L80 B10 70.000 h 3 2.8 29469 ■  ● ▼
For at få aktuel information, se vores hjemmeside.

Tilæggsnummer
■ -402 DALI/fasestyring (impuls)
● -459 e-Sense ActiLume masterarmatur
▼ -219 e-Sense smartSWITCH til/fra
Angiv tillægsnummer på markerede armaturer for ønsket funktion. 
Det er kun muligt at angive ét tillægsnummer. 

DTI type 1 
Beta Opti

Afskærmningen Beta med Opti- 
teknologi retter lysstrømmen ud af 
armaturet med høj præcision.

Montage
På loft.
Tilslutning
Tilslutning sker ved armaturets 
ende og skjules af ydergavlen, med 
mulighed for kabelindføring i ar-
maturets gavle og i midten. 5-polet 
klemrække ved hver gavl med mu-
lighed for 1-faset gennemfortråd-
ning (ikke e-Sense).
Udførelse
Armaturhus i stålplade, hvidlakeret 
(RAL 9016), ydergavle i polypropen-
plast.
Afskærmning
Beta Opti – dobbeltparabolske 
side- og tværreflektorer i halvblank, 
metalliseret aluminium med en 
integreret opal film som minimerer 
risikoen for ubehagsblænding fra 
dioderne.
Lysregulering
De flesta varianter kan förses med 
andra don för ljusreglering.
Øvrigt
Forkoblingers levetid: op til  
100.000 h/10 % (maks. bortfald).
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Armatur
W Længde K lm lm/W Ra (CRI) Levetid SDCM kg Hvid
Enkelt
23 1200 3000 3100 137 ≥ 80 L90 B10 50.000 h 3 3.0 29470 ■  ● ▼ ▲ ●
23 1200 4000 3100 140 ≥ 80 L90 B10 50.000 h 3 3.0 29474 ■  ● ▼ ▲ ●
36 1200 3000 4800 134 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 3.0 29471 ■  ● ▼ ▲ ●
36 1200 4000 4800 137 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 3.0 29475 ■  ● ▼ ▲ ●
42 1200 3000 5600 132 ≥ 80 L90 B10 50.000 h 3 3.0 29472 ■  ● ▼ ▲ ●
42 1200 4000 5600 135 ≥ 80 L90 B10 50.000 h 3 3.0 29476 ■  ● ▼ ▲ ●
49 1200 3000 6400 130 ≥ 80 L90 B50 65.000 h 3 3.0 29473 ■  ● ▼    ●
49 1200 4000 6400 133 ≥ 80 L90 B50 65.000 h 3 3.0 29477 ■  ● ▼    ●
Sammenbygget
23 1200 3000 3100 137 ≥ 80 L90 B10 50.000 h 3 3.0 29480 ■  
23 1200 4000 3100 140 ≥ 80 L90 B10 50.000 h 3 3.0 29484 ■ 
36 1200 3000 4700 134 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 3.0 29481 ■  
36 1200 4000 4700 137 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 3.0 29485 ■
42 1200 3000 5600 132 ≥ 80 L90 B10 50.000 h 3 3.0 29482 ■
42 1200 4000 5600 135 ≥ 80 L90 B10 50.000 h 3 3.0 29486 ■
49 1200 3000 6500 130 ≥ 80 L90 B50 65.000 h 3 3.0 29483 ■   
49 1200 4000 6500 133 ≥ 80 L90 B50 65.000 h 3 3.0 29487 ■  
Fagerhult Plus
36 1200 3000 4800 134 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 3.0 29490       ● ▼ ▲
42 1200 3000 5600 132 ≥ 80 L90 B10 50.000 h 3 3.0 29491       ● ▼ ▲
36 1200 4000 4800 137 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 3.0 29492       ● ▼ ▲
42 1200 4000 5600 135 ≥ 80 L90 B10 50.000 h 3 3.0 29493       ● ▼ ▲
For at få aktuel information, se vores hjemmeside.

Tilæggsnummer
■ -402 DALI/fasestyring (impuls)
● -448 e-Sense ActiLume enkeltarmatur trækafbryder
● -449 DALI/Phase-pulse control, 1 pull dim-switch
● -219 e-Sense smartSWITCH til/fra
▼ -457 e-Sense Connect med sensor
▼ -458 e-Sense Connect
▼ -459 e-Sense ActiLume masterarmatur 
▲ -16 En afbrydersnor
Angiv tillægsnummer på markerede armaturer for ønsket funktion. 
Det er kun muligt at angive ét tillægsnummer. 

DTI type 2
Beta Opti

Sammenbygningsbeslag fås som 
tilbehør.

Markeringen i gavlen angiver arma-
turets lysfordeling. 

Montage
Wirependel. Monteringen sker med 
friktionslås ved armatur. Wireop-
hæng, se tilbehør.
Tilslutning
Enkelt – tilslutning sker ved armatu-
rets ende og skjules af ydergavlen. 
5-polet klemrække ved den ene gavl.
Sammenbygget – 5-polet klemrække 
ved hver gavl og gennemfortråd-
ningsledning 3x1,5 mm² som 
standard. Ved lysregulering, 5-polet 
klemrække, 1-faset gennemfortråd-
ning mulig.
Udførelse
Armaturhus i stålplade, hvidlakeret 
(RAL 9016), ydergavle i polypropen-
plast. Ved sammenbygning supple-
res armaturet af sammenbygnings-
beslag og ydergavle, se tilbehør.
Afskærmning
Beta Opti – dubbelparaboliska sido- 
och tvärreflektorer av halvblank, 
metalliserad aluminium med en 
integrerad opal film som minimerar 
risken för obehagsbländning från 
dioderna.
Tilbehør
Monteringstilbehør.
Lysregulering
De fleste varianter fås med andre 
forkoblinger til lysstyring.
Øvrigt
Forkoblingers levetid: op til 
100.000 h/10 % (maks. bortfald).
Fagerhult Plus armatur leveres med 
skærmet pvc-fri tilslutningsledning  
og wire med øje.



produced by fagerhults belysning ab

Fagerhult udvikler, producerer og markedsfører professionelle
belysningssystemer til offentlige miljøer som f.eks. kontorer, 
skoler, industrier og sygehuse. Fagerhult har fortsat fokus på 
design, funktion, fleksibilitet og energibesparende løsninger.
 
Fagerhult er en del af Fagerhultgruppen, en af Europas leden-
de belysningskoncerner med aktiviteter i flere end 15 lande. 
AB Fagerhult er noteret på Nasdaq OMX Den Nordiske Børs i 
Stockholm.
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