
PLEIAD G4

Klassieker 
zonder concessies

De vierde generatie Pleiad bestaat uit een nieuw, breder assortiment downlights met een focus op 
lichtcomfort en energie-efficiëntie. En met alle mogelijke variaties in formaat, distributie en reflectie-
kleuren biedt Pleiad G4 dé oplossing voor elk downlight-project.

PRESTATIES zonder concessies
Tot maar liefst 140 lumen per watt; dat is de prestatie  
van Pleiad G4. Een verbetering van maar liefst 50% ten 
opzichte van voorganger Pleiad G3. Dit succes is mogelijk 
gemaakt door de unieke combinatie van een COB LED-
unit, een nieuwe constructie van het koellichaam en de 
door Fagerhult zelf ontwikkelde centrale Fresnel-lens. 
Samen met de verschillende bundelbreedtes en krachtige 
lumenpakketten is het met Pleiad G4 dan ook mogelijk  
om efficiënte en comfortabele verlichting te creëren met 
minder armaturen, zelfs bij hoge plafonds.

ASSORTIMENT zonder concessies
Dankzij één en hetzelfde armatuurtype maakt Pleiad G4 
elke lichtplanning eenvoudig en gestroomlijnd. De 
complete serie bestaat uit inbouw-downlights in vier 
verschillende diameters, opbouw-downlights in twee 
diameters en wallwashers.
Daar komen de verschillende armatuurmodellen en het 
brede scala aan lumenpakketten en reflectoren nog bij. 
Kortom: met dit assortiment is het mogelijke om 
functionele, comfortabele en energiezuinige lichtplannen 
te maken voor elke situatie, ongeacht plafondhoogte en 
inrichting.

Inbouw: Ø 70, Ø 125, Ø 165, Ø 205
Flex: Ø 110
Wallwasher: Ø 165
Robuust: Ø 165
Vierkant: 165x165 (lancering Q3 2019)
Opbouw: Ø 128, Ø 168

LICHTCOMFORT zonder concessies
De reflectoren van Pleiad G4 in mat, zwart en wit maken 
het mogelijk om de sfeer in een ruimte aan te passen  
op elke wens. De verschillende reflectoren bieden 
verschillende zachte luminantie-overgangen. De Fresnel-
lens zorgt voor een efficiënte en gecontroleerde regeling 
van het licht, dat geleidelijk verdwijnt tegen de reflector. 
Maar liefst 90% van de lichtdistributie is geconcentreerd 
in de lens, die zachte luminantie-overgangen naar de 
reflector en verder de ruimte in geeft. Het resultaat: een 
verblindingsvrije omgeving met aangename luminantie.
Met deze soort technieken kunnen zo verschillende visuele 
indrukken van het armatuur (en ook de ruimte) bereikt 
worden om te voldoen aan de wensen van iedere klant 
qua vormgeving en design.

INSTALLATIE zonder concessies
De installatie van Pleiad G4 is foolproof. En door een 
snelkoppeling tussen het armatuur en de driver wordt de 
installatietijd aanzienlijk verkort. Zonder deze koppeling 
kost het 60 seconden om de kabel te installeren van 
armatuur naar driver; met de snelkoppeling in Pleiad G4 

kost dit slecht een seconde. De installatietijd kan zelfs nog 
verder worden verkort door aan de primaire kant Wieland, 
WAGO of Ensto-snelkoppeling te gebruiken.
De installatie in verlaagde plafonds is door de innovatieve 
veerconstructie mogelijk zonder gereedschap en hand- 
kracht. De behuizing hoeft alleen maar in de juiste positie 
geplaatst te worden en vervolgens doet de zwaartekracht 
de rest.

DUURZAAMHEID zonder concessies
Ook vanuit duurzaamheidsperspectief is Pleiad G4 de 
optimale keuze. Alle armaturen kunnen geleverd worden 
met CLO (Constant Light Output). De driver is dan 
voorgeprogrammeerd voor een constant lichtniveau 
gedurende de hele levensduur. Hierdoor hoeft er geen 
rekening meer gehouden te worden met lichtterugval 
gedurende de levensduur van het armatuur en kan het 
geïnstalleerd vermogen verminderd worden.
Het koellichaam van de Pleiad G4 heeft een compleet 
nieuw ontwerp dat de temperatuur in het armatuur 
verlaagt en bijdraagt aan de hoge effectiviteit. Door de 
nieuwe constructie is het volume en het gewicht van  
het koellichaam met 70% gereduceerd. Daardoor zijn de 
armaturen kleiner en lichter, wat weer resulteert in een 
lager materiaalverbruik en lagere milieu-impact.
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Pleiad G4 Flex Pleiad G4 70 Pleiad G4 125 Pleiad G4 165 Pleiad G4 205 Pleiad G4 Wallwasher Pleiad G4  Robust Pleiad G4 Surface 128 Pleiad G4 Surface 168

Cut out dimensions (mm) 110 70 125 165 205 165 205 128 168

Ceiling thickness 5–50 5–50 5–50 5–50 5–50 0–35

Max height 110 104 98 98 107 138 125 134 154

Low Lumen (LL) 790-829 790-830 1200 1300 1675 900 1100 1000 1600

Medium Lumen (ML) 1800 2800 1700 1600 1400 2500

High Lumen (HL) 1400 1400 2350 2800 2500 2600 2400 4500

Extra High Lumen (EHL) 3700 5400

Narrow Beam ~ 20º

Medium Beam 40–50°

Wide Beam >70°

< UGR 19

< 3000 cd/m2

Specular reflector

Matt reflector

White reflector

Black reflector

2700 K / CRI 98 /SDCM 2

3000 K (65 %)

4000 K (35 %)

CRI >80

CRI >90

SDCM 3

On/Off Standard 

DALI/Phase-pulse

CLO

Tilt 45°
Turn 355°

Tunable White
RGB/W

Emergency

Tunable White
Emergency

Tunable White
RGB/W

Emergency
Tunable White
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