
discovery evo
En mester i allsidighet



Det finnes en Discovery 
Evo for enhver situasjon. 
Hva er din? 
Da vi lanserte Discovery, var det en helt ny måte å tenke 
på: et enkelt konsept som var lett å jobbe med, med én 
enkelt armatur som oppfylte behovet for god og energief-
fektiv belysning i miljøer der det tidligere hadde vært litt 
vanskelig å finne gode løsninger. I dag finner vi Discovery 
i trappehus, korridorer, kjøkken, bad og kjellere i både 
offentlige og private miljøer, både i tak og på vegg, både 
innendørs og utendørs. 
 Nå tar Discovery neste skritt i utviklingen. Vi har forst-
erket alle fordelene i konseptet og lagt til nye egenskaper 
basert på LED og ny teknologi. Discovery Evo er, om mulig, 
enda mer allsidig, med nye bruksområder for krevende 
miljøer. Discovery Evo har en lysytelse som er vanskelig å 
slå, med ekstrem energieffektivitet og et behaglig, romska-
pende lysbilde. Discovery Evo er slankere i formen og mer 
solid i uttrykket. Discovery Evo er enda raskere å installere. 
En helt ny armatur – uendelig mange muligheter. 
.   





Suverent allsidig
Discovery Evo oppfyller belysningsbehovene under alle 
forhold. Grunnmodellen i klassisk hvit utførelse har 
kapslingsgrad IP 44 og finnes for tak- og veggmontering 
samt innfelling. To lumenverdier, 1100 lm og 1700 lm, og 
to fargetemperaturer, 3000 K og 4000 K, gjør det mulig å 
styre lysmiljøet etter bruksområde. Discovery Evo finnes 
også i vandalsikker utførelse med IK 10 samt i en modell 
for utendørsbruk som kombinerer IK 10 med IP 55 og fin-
nes i fargene svart, antrasittgrått og hvitt.







Overlegen lysytelse
Discovery Evo setter en ny standard i sin armaturklasse. En 
effektivitet på hele 115 lm/W og lumenverdier på opptil 
1700 lm åpner nye muligheter for funksjonell og kostnad-
seffektiv lyssetting i de fleste typer rom. 



Raskest montering?
En armatur som monteres i stort antall og på ofte van-
skelig tilgjengelige steder, krever effektiv installasjon. 
Discovery Evo er en av de raskeste å installere på markedet. 
En innovativ montasjeløsning med armaturhus og in-
nfellingssett gir en meget enkel montering. LED-modul og 
skjerm er festet sammen, noe som gjør monteringen rask 
og enkel. 

Innfellingsring og armatur bestående av LED-modul, skjerm og hus.

Ta skjerm med LED modul og armaturhus fra hverandre.

Plasser armaturhuset i innfellingsmodulen og lås med et klikk.

Trekk nettledningen inn i armaturen og frigjør de tre låsefjærene. 
Armaturen installeres i hullet.

Fest sikkerhetslinen og koble til med hurtigkoblingen. Monter skjerm med 
LED-modul i armaturhuset med en bajonettlås.

Ferdig montert. Slå på armaturen.



Lysstyring
Discovery Evo kan utstyres med tilstedeværelsesdetek-
tering basert på mikrobølgesensorer eller PIR. Mikrobøl-
gesensorene muliggjør valg av på- og av-funksjon eller 
fraværsdemping høy-lav-slukk. Det er nå også mulig å styre 
funksjonen med fraværsdemping via DALI i situasjoner der 
man ønsker å kombinere en masterarmatur med flere sla-
ver. Det er en funksjonell løsning i for eksempel vaskekjel-
ler, kjellerboder eller garderober. 
 Løsningen kan også suppleres med e-Sense Move, et 
styresystem som er spesielt egnet for trappehus, korridorer 
og andre kommunikasjonsområder. Programmeringen er 
enkel og foretas ved hjelp av en fjernkontroll. 
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Slik fungerar e-Sense Move

1. Ved bevegelse i etasje 4 
tennes armaturen av en in-
nebygd sensor.

2. Samtidig sender sensoren 
i etasje 4 ut et signal til nær-
liggende etasjer om å tenne 
belysningen.

3. Hvis man f.eks. går nedover 
i trappehuset, fortsetter 
sensoren i armaturene å tenne 
belysningen i forkant.





produced by fagerhults belysning ab

Fagerhult utvikler, produserer og markedsfører profesjonelle 
belysningssystem for offentlige miljøer. Vår virksomhet drives 
med løpende fokus på design, funksjon, fleksibilitet, energibe-
sparende løsninger og miljø.
 
Fagerhult er en del av Fagerhultgruppen, et av Europas le-
dende belysningskonsern med virksomhet i flere enn 15 land. 
AB Fagerhult er notert på Nasdaq OMX Nordiska Börs  
i Stockholm.
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