
recesso
Svart på vitt



Att se världen lite i svart 
och vitt
När vi utvecklar armaturer, tar vi alltid utgångspunkt i att
det ska vara så enkelt som möjligt för våra kunder. Re- 
cesso har därför blivit en favorit, för att den gör just det.
Uppfyller de hårdaste kraven på ekonomi och flexibilitet,
samtidigt enkel att installera. Och nu finns den även i LED-
utförande. 
 Recesso har vi optimerat för infällning i undertak med
synliga bärprofiler. Sex olika moduler i tre bredder underlät-
tar planeringen och gör det enkelt att skapa stora, sam-
manhållna lösningar med inbördes flexibilitet. Oavsett om
ytan ska användas för mindre arbetsrum, storkontor eller
allmänutrymmen kan olika varianter av Recesso smidigt
kombineras för att klara belysningsuppgiften.  
 Vi har även kompletterat Recesso-familjen med MultiFive
Beta Opti, när du vill nyttja Recessos alla fördelar även i
HB-tak.
 Här har du lösningarna på allt du kan ställas inför vid ett
byggprojekt – svart på vitt.





Ventilation
I sitt sätt att kombinera belysning och ventilation är Reces-
so en föregångare; ventilationen kan dras genom armatu-
ren utan energikrävande ljusnedgång. En helt ny optimerad 
konstruktion leder luften utmed bländskyddets långsida 
och minimerar nedsmutning av den ljusemitterande ytan 
med bibehållet ljusflöde över tid.

Installation
I installationsfasen är Recesso synnerligen kostnadseffek- 
tiv; armaturen levereras komplett monterad – det är bara  
att sätta i stickproppen. Under hela byggtiden sitter skydds-
folien över bländskyddsöppningen kvar på armaturen och 
avlägsnas enkelt efter slutstädningen, då den dras av. En 
enkel och snabb installation hela vägen.

Ljuskomfort
Utrustad med det nyutvecklade bländskyddet för LED, Beta
Opti, tar Recesso kontroll över både ljusflödet och effek-
tiviteten. I LED-utförande uppstår dessutom inga mörka
celler i bländskyddets kortändar utan ljuset upplevs jämnt
och behagligt. Recesso erbjuder en enastående ljuskom-
fort som möter människans behov av ett bländfritt och
kontrastrikt ljus.



Spara pengar och miljö.
Ventilation utan ljusnedgång kräver
färre armaturer och mindre energi.

Flexibel anslutning.
Fast, sladd och stickpropp eller
snabbkoppling; du väljer.

Rationell installation.
Levereras färdigmonterad med ljuskälla, bländskydd och stickpropp.

Skyddsfolie.
Sitter över bländskyddet; riv av när bygget är klart!



Ända sedan LED introducerades, har belysningsbranschen
kämpat med en svår ekvation. Fagerhult har löst den. Beta
med Opti-teknologi optimerar effektiviteten men ger
också en fantastisk ljuskomfort. Det innovativa bländskyd-
det har utvecklats från grunden för att ta tillvara LED-tek-
nikens alla fördelar utan att kompromissa med komforten.
 Resultatet är en klassisk så kallad batwing-formad bred-
strålande ljusfördelning som sprider ljuset ut åt sidorna.

Fördelarna är en enklare ljusplanering och bättre jämnhet
där ljuset fyller ut mellan armaturraderna utan att för den
skull skapa allför höga luminanser rakt under armaturen.  
 Vår ambition har varit att skapa en hållbar och framtids-
säker bländskyddsteknologi som sätter människan och mil-
jön i centrum. Inga kompromisser, inga undanflykter. Bara
ren perfektion. Precis som du förväntar dig av Fagerhult.

Beta med Opti-teknologi



Optimal kontroll
Beta Opti ger fullständig kontroll över ljusflödet. Reflektorerna precisions-
styr ljuset så att det distribueras nedåt och ut ur armaturen. Allt ljus tas
tillvara, utan att blända. 

Optimal effektivitet
Beta Opti tar effektiviteten till en ny nivå. Den optiska verkningsgraden
går från traditionella 60 lm/W (T5) upp till 130 lm/W. Armaturer ut-
rustade med Beta Opti har därför en mycket attraktiv pay off-tid.

Optimal komfort 
Beta Opti möter människans behov av ett bländfritt och kontrastrikt ljus
i trivsamma och produktiva arbetsmiljöer. Genom att fördela luminan-
serna från LED-modulerna har vi skapat ljuskomfort i världsklass.

Beta Opti arbetar koncentrerat med bländskyddets
sidoreflektorer för att skapa en kontrollerad
ljusbild med optimal effektivitet och ljuskomfort.

Genom att fördela luminanserna från LED-
modulerna har vi skapat en lysande yta som är 
behaglig för ögat och eliminerar bländning.

Beta Opti bygger på en ny generation bländskydd
baserat på Fagerhults legendariska r5-lamell.
Tvärreflektorn samarbetar med effektiva sidore-
flektorer. Teknologin kompletteras med en unik
film som ger extra precision i ljusstyrningen.
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  A1 A2 B1 B2 C  D

“600⊗600”  597 575 597 214 71  11
“600⊗600”  597 575 597 435 71  11
“150⊗1200”  1197 1175 147 107 88  11
“300⊗1200”  1197 1175 297 107 71  11

150⊗1200, 
300⊗1200

4 bländskyddsceller 
600⊗600

2 bländskyddsceller 
600⊗600 

Montage
Infällning i undertak. Enbart för 
undertak med synlig bärprofil (15 
alt. 25 mm). 
Anslutning
Anslutning i snabbkopplingsplint 
3-polig alt. 5-polig, 2,5 mm2. Kan 
även levereras med anslutningsled-
ning och jordad stickpropp. Kan 
även förses med Wieland alt. Wago 
uttagssystem. 
Utförande
Stomme av vitlackerad (RAL 9016) 
stålplåt. Öppningar längs hela 
stommen, utanför bländskyddskan-
ten för ev. genomventilation. 
Bländskydd
Beta Opti – dubbelparaboliska sido- 
och tvärreflektorer av halvblank, 
metalliserad aluminium med 
mycket goda reflektionsegenskaper 
(> 92 %), sammanbyggda till en 
enhet. Integrerat i enheten en acryl 
(pmma) diffusorfilm för att skapa 
optimerade ljustekniska egenska-
per. Bländskyddet är i standardut-
förande försett med skyddsfolie 
över ljusöppningen. Skyddsfolien 
avlägsnas enkelt efter slutstädning/
installation. 
Övrigt
Livslängd driftdon: 100 000/10% 
(max bortfall). 

Recesso är avsedd för tak med synlig 
bärprofil, armaturen placeras på 
profilerna.

Recesso 
Beta Opti

Tilläggsnummer
■ -402 DALI/faspulskontroll
■ -456 DALI. Wieland GST18i5 (5-polig). Ett uttag. 
■ -340 Wago Winsta (3-polig). Ett uttag. 
■ -454 DALI. Wago Winsta (5-polig). Ett uttag.  
■ -03 Anslutningsledning med stickpropp, L=2,5 m
■ -111 Wieland GST18i3 (3-polig). Ett uttag. 
Ange tilläggsnummer på markerade armaturer för önskad funk-
tion. Enbart ett tilläggsnummer möjligt.

Armatur
W Modul Ra (CRI) K SDCM lm lm/W Livslängd kg
1 bländskyddscell
35 150⊗1200 ≥ 80 3000 3 3850 111 L90 B50 50.000 h 2.6 25712 ■ 
35 150⊗1200 ≥ 80 4000 3 3940 113 L90 B50 50.000 h 2.6 25713 ■
35 300⊗1200 ≥ 80 3000 3 3850 111 L90 B50 50.000 h 3.5 25714 ■ 
35 300⊗1200 ≥ 80 4000 3 3940 121 L90 B50 50.000 h 3.5 25715 ■
2 bländskyddsceller
26 600⊗600 ≥ 80 3000 3 2940 112 L90 B50 50.000 h 3.0 25786 ■ 
26 600⊗600 ≥ 80 4000 3 3001 115 L90 B50 50.000 h 3.0 25788 ■
36 600⊗600 ≥ 80 3000 3 3851 108 L90 B50 50.000 h 3.0 25815 ■ 
36 600⊗600 ≥ 80 4000 3 3931 110 L90 B50 50.000 h 3.0 25816 ■
4 bländskyddsceller
30 600⊗600 ≥ 80 3000 3 3900 129 L90 B10 50.000 h 3.7 25789 ■ 
30 600⊗600 ≥ 80 4000 3 3950 131 L90 B10 50.000 h 3.7 25791 ■
43 600⊗600 ≥ 80 3000 3 5442 125 L90 B10 50.000 h 3.7 25817 ■
43 600⊗600 ≥ 80 4000 3 5512 128 L90 B10 50.000 h 3.7 25818 ■
För aktuell information, se vår hemsida.
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Tilläggsnummer
■ -402 DALI/faspulskontroll.
■ -456 DALI. Wieland GST18i5 (5-way). Ett uttag. 
■ -340 Wago Winsta (3-polig). Ett uttag. 
■ -454 DALI. Wago Winsta (5-polig). Ett uttag.  
■ -03 Anslutningsledning med stickpropp, L=2,5 m
■ -111 Wieland GST18i3 (3-polig). Ett uttag. 
Ange tilläggsnummer på markerade armaturer för önskad funk-
tion. Enbart ett tilläggsnummer möjligt.

RecessoMultiFive
Beta Opti

Montage
Infällning i undertak. Enbart för 
undertak med dold bärprofil (15 alt. 
24 mm). Oventilerad alt. ventilerad 
byggnadsdel. I beställningsnumret 
ingår uppfästningsbeslag. 
Anslutning
Anslutning i snabbkopplingsplint 
3-polig alt. 5-polig, 2,5 mm2. Kan 
även levereras med anslutningsled-
ning och jordad stickpropp. Kan 
även förses med Wieland alt. Wago 
uttagssystem. 
Utförande
Stomme av vitlackerad (RAL 9016) 
stålplåt. 
Bländskydd
Beta Opti – dubbelparaboliska sido- 
och tvärreflektorer av halvblank, 
metalliserad aluminium med 
mycket goda reflektionsegenskaper 
(> 92 %), sammanbyggda till en 
enhet. Integrerat i enheten en acryl 
(pmma) diffusorfilm för att skapa 
optimerade ljustekniska egenska-
per. Bländskyddet är i standardut-
förande försett med skyddsfolie 
över ljusöppningen. Skyddsfolien 
avlägsnas enkelt efter slutstädning/
installation. 
Övrigt
Livslängd driftdon: 100 000/10% 
(max bortfall). 

2 bländskyddsceller 
600⊗600 

Armatur
W Modul Ra (CRI) K SDCM lm lm/W Livslängd kg
36 600⊗600 ≥ 80 3000 3 3851 108 L90 B50 50.000 h 5.3 25716 ■ 
36 600⊗600 ≥ 80 4000 3 3931 110 L90 B50 50.000 h 5.3 25717 ■
För aktuell information, se vår hemsida.
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