EN KOMPROMISLØS KLASSIKER
Kølelegemet på Pleiad G4, sænker
temperaturen i armaturet og bidrager
til den høje effektivitet.

Linsen er af Fresnel-typen og
muliggør effektiv og kontrolleret
styring af lyset, som gradvist nedtones
mod reflektoren.

Reflektorer i mat, sort eller hvid gør
det muligt at variere udtrykket – og
indtrykket – i rummet. De forskellige
reflektorer skaber forskellige bløde
luminansovergange.
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Kompromisløs lyskomfort
Reflektorer i mat, sort eller hvid gør det muligt
at variere udtrykket. De forskellige reflektorer
skaber forskellige bløde luminansovergange.

Kompromisløs bredde

Dette gør det muligt at skabe forskellige visuelle

Serien omfatter indbyggede downlights i fire

indtryk af armaturet og af rummet og dermed

forskellige diametre, påbyggede downlights i to

opfylde kundens ønsker til form og design.

diametre og wallwashers.

Pleiad G4 yder op til 140 lumen per watt,

Kombinationen af de forskellige armatur-

hvilket er 50 procent mere end forgængeren

modeller

Pleiad G3. Denne forbedring er gjort mulig

lumenpakker og reflektorer gør det muligt

med kombinationen af et Chip-on-Board

at

(COB) modul, et nykonstrueret kølelegeme og

energieffektive lysmiljøer til alle situationer,

Fagerhults egenudviklede linse.

uanset loftets højde og udformning.

Linsen er af Fresnel-typen og muliggør effektiv
og kontrolleret styring af lyset, som gradvist
nedtones mod reflektoren. Uanset om der
avendes mat, sort eller hvid reflektor vil der
ikke være en synlig lysnedgang, da 90 procent
af lysfordelingen er koncentreret i linsen,
hvilket også giver bløde luminansovergange
ud mod reflektoren og længere ud i rummet.
Resultatet er et blændfrit miljø med behagelige
luminanser.

* i forhold til PLEIAD G3
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KOMPROMISLØST

SORTIMENT OG YDELSE.
Den nye Pleiad G4 serie tilbyder en bredde og
dybde i sortimentet som dækker alle tænkelige
behov. Lysstrøm, farvetemperatur, størrelser,
spredningsvinkler, tilslutningsmuligheder, alt.
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%

Højere virkningsgrad*
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Hurtigere installation mellem downlight og driver*

75

%

Reduktion af kølelegemets
vægt og volumen*

STANDARD FARVE

TILVALGSFARVER

WORKER
Worker har en klassisk form og de spændende farver går igen i alle varianter. Pendelarmaturet fås som rund
eller lineær, lineær både enkelt og system. Væg- og loftarmaturet giver et elegant lys udslip på hhv. væg og
loft. Armaturet fås som standard i 6 forskellige farver.
Worker pendlen er udstyret med et godt nedadrettet lys og et dekorativt lys, som oplyser armaturets egne
former, samtidigt med at det sender et fint lys ud på dem, der sidder omkring armaturet. Dette armatur passer
ind i mange forskellige miljøer.
Designet af Joel Karlsson fra Krook & Tjäder Design
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TWISTER

Marks the spot. light.
I Twister kombineres minimalistisk design med
den nyeste teknologien innen lysteknikk. Med
utgangspunkt i hvordan vi mennesker opplever
lys, har vi skapt en spotlight for stemningsfull
og lysergonomisk detaljbelysning til bruk
i

prosjektenes

ulike

utforminger.

Twister

kan brukes med alle typer lysstyring, fra
DALI til trådløst, og kan også kombineres
med

sensorstyrings

som

bevegelses-

og

dagslysstyring. En sømløs belysningsløsning
for både nye og rehabiliterings prosjekter.

ROCKER
En indbygget, justerbar spotlight
hvor armaturhuset kan drejes i
ønsket retning, hvilket gør det
lettere at lyssætte. En effektiv og
diskret spotlight til kommersiel
belysning.
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ROCKER FAKTA
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7.0 22°/35°
< 3000 lm, 930, 31 W, Lysfordeling:

C

TWISTER FAKTA
< 1900 lm, 927 & 930, 26 W, Lysfordeling: 16°/21°/34°
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Des

OPALUME
Et højtydende wireophængt armatur, som er udviklet til at fungere i barske klimaer. Nytænkning og
gennemtænkt produktudvikling bidrager til skabelsen af en optimal belysning, der samtidig løfter
omgivelserne ved sin tilstedeværelse. Med nøje kalibrerede værktøjer er der i Fagerhults lyslaboratorium
udviklet tre nye symmetriske AGC-linser med højtydende LED’er, som er skræddersyet til wireophængt
gadebelysning. De er udviklet med fokus på menneskers behov og til alle tænkelige scenarier, uanset om
det gælder højde eller anvendelsesområde. Sammen med armaturets udformning er lyset optimeret langs
kørebanen, så der sikres en visuel lyskomfort med minimal blænding.
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OPALUME FAKTA
< 16300 lm, 145 lm/w, CRI 70, SDCM 5, 3000/4000 K, L100 100.000 h

390 / 507

RONDO G3
Med Rondo G3 kan du udnytte arkitekturens iboende kvaliteter ved at fremhæve facader, rumlighed og
strukturer i bygningen og skabe rum i rummet. Rondo-serien består på tre modeller: væg-, lofts- og
mastearmaturer. Loftsarmaturerne fås både i en indbygget og en påbygget variant.
Rondo G3 sætter en ny standard for lyskomfort udendørs. Optikken bygger på samme linse- og reflektorteknologi
som vores ikoniske downlight Pleiad, hvilket er med til at skabe et blændfrit og rart miljø med behagelige
luminanser. Rondo er udstyret med en aktiv linse, som giver en effektiv og kontrolleret styring af lyset, som
gradvist nedtones mod reflektoren.

Opdateret installationskoncept har halveret installationstiden.

RONDO FAKTA
< 3844 lm, < 127 lm/W, CRI 80, SDCM 3, 3000/4000 K, L100 100.000 h

VARIO FLEX VENUS
Det bøjelige armatur, vælg om det
skal kunne bøjes sidelæns eller top
op/ned. Hele enheden er støbt ind i
polyurethan. Det er IP67 dvs. tåler
både vand, salt og UV-stråler.
Armaturet scorer højt med hensyn
til miljøvenlighed, da det har et lavt
energiforbrug og lysdiodernes levetid på 60.000 timer.

FLC 240
FLC er en serie af projektører med
forskellige

lysfordelinger

og

en

skarp ”cut-off”. Den vigtigste del af
designprocessen er at udvikle armaturer med et tidløst design.
En af WE-EFs kernekompetencer er
at udvikle avancerede, effektive re-

STAGE
Med lanceringen af Stage Round
Spot er serien af arkitektoniske projektører fra SIMES blevet en af de
bedste og mest omfattende på markedet.
Projektørernes størrelse er reduceret til det minimale uden at gå på
kompromis med ydeevnen, som er
helt i top, både med hensyn til kvalitet og lysudbytte.

flektorer og linser. FLC har også en
Gobo funktion.

e-Sense Organic G3
Dynamisk lysstyring til fremtidens bæredygtige kontorer.

RF UNIT

INFRARED TRANSMITTER

AMBIENT LIGHT SENSOR

INFRARED RECEIVER

MOTION SENSOR

STATUS INDICATOR

Connected system
Tilslutning af e-Sense Organic til vores webbaserede portal betyder, at du får den nyeste
teknologi inden for integrerede lysstyringssystemer. Med vores portal service, kan du udnytte
muligheden for opdateringer i realtid og planlægge belysningen for at imødekomme dine lokalers behov.
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Optimeret system
Det eneste, du skal bruge for at optimere dit
system yderligere, findes i appen. Her kan du
eksempelvis justere lysstrømmen samt kalibrere dagslysstyringen og derefter nemt videresende dine indstillinger til armaturerne i
systemet.
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Plug and Play
e-Sense Organic-sensorerne begynder at sende
og modtage signaler, så snart systemet er tilsluttet. Sensorerne er integreret i armaturet,
som bare skal sluttes til strømforsyningen, for
at systemet fungerer.
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