
lepo led
Voor unieke verlichtingsoplossingen



Lepo LED  
 
Lepo is een decoratief armatuur dat gebaseerd is op LED 
voor een onovertroffen energiezuinigheid en verlichting. 
Door de drie verschillende afmetingen met elkaar te com-
bineren kunnen in het oog springende armatuurclusters 
gecreëerd worden. 
 In Lepo LED zit een centrale lichtunit met LED's die met 
het oog op een optimale verlichting en het tegengaan van 
schaduwvorming naar meerdere kanten zijn gericht. Lepo 
LED heeft een ingebouwde LED Driver, zodat lange pendels 
gebruikt kunnen worden. 
 De kap zelf is van opaal acrylaat met een matte struc-
tuur en is aan boven- en onderzijde voorzien van een sub-
tiele zilverkleurige afdekring. Lepo zorgt voor een aange- 
name verlichting in representatieve ruimtes, zoals lobby's, 
recepties en entrees. Omdat de lichtbronnen in geen 
enkele hoek zichtbaar zijn, is Lepo ook een uitstekende 
verlichtingsoplossing voor trappenhuizen. Het armatuur 
is voorzien van een witte, hoogglans en magnetische pla-
fondkap voor een snellere bevestiging zonder schroeven 
 Lepo is voorbereid voor montage onder elkaar, wat de 
mogelijkheid biedt voor speelse combinaties.





Natuurlijke vormtaal
Met zijn natuurlijke vorm, eenvoudige vormtaal en tijdloze 
uitstraling is Lepo LED geschikt voor een groot aantal ver-
schillende omgevingen . Van hoge plafonds, in clusters, op 
verschillende niveaus: creëer unieke verlichtingsoplossing-
en bij elk project. Dit decoratieve armatuur is verkrijgbaar 
in drie lengtes en de armatuurbehuizing van mat opalen 
acrylaat zorgt voor een gelijkmatig verlicht oppervlak.



Lichtsturing en montage
Lichtsturing is een belangrijk onderdeel van de huidige 
moderne verlichtingsoplossingen. Daarom wordt Lepo LED 
standaard geleverd met DALI/fasepulscontrole. Lepo LED 
is voorbereid voor de montage van meerdere armaturen 
boven elkaar, wat mogelijkheden biedt voor interessante 
combinaties. 

Onderhoudsvrij
In de LED-versie van Lepo hebben we een energiezui-
nig armatuur gecreëerd, dat met zijn lange levensduur 
nagenoeg onderhoudsvrij is. Dat is onmiskenbaar een 
voordeel, aangezien het bij hoge plafonds vaak lastig is om 
lichtbronnen te vervangen. De driver is verborgen in het 
armatuur, wat niet alleen een mooie uitstraling creëert, 
maar ook lange pendels mogelijk maakt. 
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Armatuur, Solo
W Lengte K lm lm/W Ra (CRI) Levensduur SDCM kg
17 600 3000 1930 114 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 2.7 54660-402
17 600 4000 2100 124 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 2.7 54661-402
27 900 3000 2950 109 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 3.7 54662-402
27 900 4000 3200 119 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 3.7 54663-402
37 1200 3000 4000 108 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 4.5 54664-402
37 1200 4000 4300 116 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 4.5 54665-402

Lijn
W Lengte K lm lm/W Ra (CRI) Levensduur SDCM kg
17 600 3000 1930 114 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 2.7 54666-402
17 600 4000 2100 124 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 2.7 54667-402
27 900 3000 2950 109 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 3.7 54668-402
27 900 4000 3200 119 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 3.7 54669-402
37 1200 3000 4000 108 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 4.5 54670-402
37 1200 4000 4300 116 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 4.5 54671-402
Zie onze website voor meer informatie. 
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Installatie
Pendelarmatuur voor plafondmon-
tage met twee bevestigingspunten 
h-o-h 55–78 mm.
Aansluiting
Klemblokje met insteekcontacten 
5⊗1,5 mm², doorkoppeling mogelijk. 
Armaturen voor lijnmontage heb-
ben trekontlasting en snelkoppeling 
aan de onderkant. Bij lijnmontage 
moet de onderste armatuur een 
standaard armatuur zijn. 
Uitvoering
Armatuurbehuizing van mat opaal 
acrylaat, aan de boven- en onder-
zijde voorzien van een afdekring 
zilver gelakt. Wordt geleverd met 
wit textielsnoer incl. staaldraad en 
witte, hoogglans stalen plafondkap.
Max. pendellengte: 3,5 m.
Lichtregeling 
Standaard met DALI/fasepulscon-
trole. 
Overige eigenschappen
Kniptang 94248 voor uitsparing in 
plafondkap bij zijwaartse kabelin-
voer.

De Lepo van onderaf gezien.

Lijnmontage tussen twee armaturen.

Lepo LED

Accessoires
Kniptang/stuk 94248



produced by fagerhults belysning ab

Fagerhult ontwikkelt, produceert en verkoopt professionele 
verlichtingssystemen voor openbare ruimtes. Bij onze activi-
teiten ligt voortdurend de nadruk op design, functie, flexibi-
liteit en energiebesparende oplossingen.
 
Fagerhult maakt deel uit van de Fagerhult Groep, het grootste 
verlichtingsconcern van Scandinavië en een toonaangevende 
onderneming in Europa. Wij hebben verkoopkantoren in meer 
dan 15 landen en productie-units in Europa, China en Aus-
tralië. AB Fagerhult is genoteerd aan de Nasdaq OMX Nordic 
Exchange te Stockholm.

Fagerhult bv 
Lichtschip 19
3991 CP Houten 
Tel 030 688 99 00
Fax 030 688 99 44 
lighting@fagerhult.nl

belgIË
Axioma n.v.
Vijverdam, zone 2
Mannebeekstraat 31
B-8790 Waregem
Tel 056 62 21 30
Fax 056 62 21 40
info@axioma.be

www.fagerhult.nl


