
discovery evo
Mångsidighetens mästare



Det finns en Discovery Evo 
för varje tillfälle.  
Vilket är ditt? 
När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, 
enkelt och lättjobbat koncept där en enda armatur mötte 
behovet av bra och energieffektiv belysning i miljöer som 
tidigare varit lite knepiga att lösa. Idag finns Discovery i 
trapphus, korridorer, kök, bad och källare i både offentlig 
och privat miljö. I tak och på vägg. Inomhus och utomhus. 
 Nu tar Discovery nästa steg i utvecklingen. Vi har 
förstärkt konceptets alla fördelar och tillfört nya egenska-
per baserade på LED och ny teknologi. Discovery Evo är om 
möjligt ännu mer mångsidig, med nya applikationer för 
krävande miljöer. Discovery Evo har en svårslagen ljuspre-
standa med extrem energieffektivitet och en behaglig, 
rumsskapande ljusbild. Discovery Evo är smäckrare i sin 
form och mer solid i sitt uttryck. Discovery Evo är ännu 
snabbare att installera. En helt ny armatur – oändligt 
många möjligheter.   





Suveränt mångsidig
Discovery Evo möter belysningsbehoven under alla om-
ständigheter. Grundmodellen, i klassiskt vitt utförande, 
är klassad som IP 44 och finns för tak- och väggmontage 
samt för infällnad. Två ljusflöden, 1100 lm och 1700 lm, 
samt två färgtemperaturer, 3000 K och 4000 K gör det möj-
ligt att styra ljusmiljön med hänsyn till användningsom-
rådet. Discovery Evo finns även i antiligaturutförande med 
IK 10, samt i en modell för utomhusbruk – i färgerna svart, 
antracitgrått och vitt – som kombinerar IK 10 med IP 55.







Överlägsen ljusprestanda
Discovery Evo sätter ny standard i sin armaturklass. Med 
en effektivitet på hela 115 lm/W och ljusflöden på upp till 
1700 lm öppnas nya möjligheter för funktionell och kost-
nadseffektiv ljussättning av byggnadens alla ytor. 



Snabbaste installationen?
En armatur som monteras i stora mängder, i ofta svårar-
betade utrymmen kräver effektiv installation. Discovery 
Evo är en av marknadens snabbaste. En innovativ mon-
tagelösning med stomme och infällnadskit ger ett lätthan-
terat ljuspaket. LED-modul och kupa sitter ihop vilket gör 
installationen smidig och säker. Installatören kan tryggt 
lägga ljuspaketet åt sidan medan stommen monteras. 

Infällnadsring och armatur bestående av LED-modul, kupa och stomme.

Dela på ljuspaket och stomme.

Placera armaturstommen i infällnadsmodulen och lås med ett klick.

Dra in kablaget i armaturen och frigör de tre låsfjädrarna.  
Armaturen installeras i hålet.

Fäst säkerhetslinan och koppla in snabbkoppling. Montera ljuspaketet i stom-
men med en bajonettlåsning.

Installationen är klar. Tänd armaturen.



Ljusstyrning
Discovery Evo kan utrustas med närvarostyrning baserad 
på mikrovågssensorer eller PIR. Mikrovågssensorerna möj-
liggör val av tänd- och släckfunktion eller frånvarodämp-
ning hög-låg-släck. Funktionen med frånvarodämpning 
går nu också att styra via DALI i situationer där man vill 
kombinera en masterarmatur med flera assisterande. En 
funktionell lösning i till exempel tvättstuga, förråd eller 
omklädningsrum. 
 Lösningen kan även kompletteras med e-Sense Move, ett 
styrsystem speciellt utformat för trapphus, korridorer och 
andra kommunikationsytor. Programmering sker smidigt 
med hjälp av fjärrkontroll. 
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Så här fungerar e-Sense Move

1. Armaturens inbyggda 
sensor känner av rörelsen på 
våningsplan 4 och tänder upp.

2. Samtidigt sänder sensorn på 
plan 4 ut en signal till närlig-
gande våningsplan att tända 
belysningen.

3. Om man t.ex går nedåt i 
trapphuset fortsätter sensorn 
i armaturerna att tända 
belysningen i förväg.
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