
dti led
Direct to Indirect



Friheden til at vælge 
Kombinationen af direkte og indirekte lys er et af Fager-
hults kendetegn. I vores forskning og produktudvikling 
har vi altid betonet, hvor vigtig det rette lys er i alle sam-
menhænge. Direkte lys, som gør det let at se og arbejde. 
Indirekte lys, som definerer rummet, giver positiv energi og 
får os til at trives. DTI, Direct to Indirect, er vores univer-
salløsning til alsidig belysningsplanlægning. En klassiker, 
der dækker behovet for arbejdslys og almen belysning i de 
mest omskiftelige miljøer. 
 DTI LED er en videreudvikling af principperne og dækker 
hele spektret – fra udelukkende direkte lys til forskellige 
kombinationer af direkte og indirekte lys. En belysnings-
teknisk udfordring, som vi har løst helt kompromisløst. Vi 
giver dig mulighederne. Du træffer valget.





Hele spektret
DTI LED er en komplet armaturserie, der giver frihed i store 
belysningsprojekter til kontorer, skoler og andre arbejds-
miljøer. Vælg mellem "Type 1" loftsarmatur udelukkende 
med direkte lys og "Type 2" pendelarmatur med direkte og 
indirekte lys, med mulighed for sammenbygning. Kombinér 
derefter med en række forskellige lumenpakker, fra 1000 lm 
til 6400 lm.

Den mest effektive i klassen
DTI LED er udstyret med Fagerhults innovative afskærmning 
Beta med Opti-teknologi. En afskærmning med optimal lyskon-
trol, som retter lysstrømmen ud af armaturet med høj præcision. 
Resultatet er en effektivitet på over 130 lm/W og en levetid på 
100 000 timer, hvilket giver en meget attraktiv tilbagebetalings-
tid.



Effektiv installation
DTI LED fås i længderne 1200 mm og 600 mm. Tilslutnin-
gen sker hurtigt og enkelt på kortsiden ved at vippe gavlen 
nedad. Pendelarmaturer er udstyret med en friktionslås, 
der letter montering og justering af wireophænget.

Uovertruffen lyskomfort
DTI LED er udviklet med fokus på lyskomfort. Vores Beta-
afskærmning med Opti-teknologi har rigtig god afskærmn-
ing, og type 2 med direkte/indirekte lys gør det muligt for 
brugeren selv at styre sit lysmiljø. Armaturets funktioner 
forstås intuitivt ved hjælp af den grafiske beskrivelse på 
gavlen.







Siden LED blev indført, har belysningsbranchen kæmpet 
med et stort problem. Fagerhult har løst det. Beta med 
Opti-teknologi optimerer effektiviteten, men giver også 
fantastisk lyskomfort. Den innovative afskærmning er ud-
viklet fra bunden for at udnytte alle LED-teknikkens fordele 
uden at gå på kompromis med komforten. 
 Resultatet er en klassisk såkaldt batwing-formet 
bredstrålende lysfordeling, der spreder lyset ud gennem 

siderne. Fordelene er en enklere lysplanlægning og bedre 
jævnhed, hvor lyset strømmer ud mellem armaturræk-
kerne uden først at skulle skabe alt for høje luminanser 
lige under armaturet.
 Det var vores ambition at skabe en bæredygtig og frem-
tidssikker afskærmningsteknologi, der sætter mennesket 
og miljøet i centrum. Ingen kompromisser, ingen udflugter. 
Bare ren perfektion.

Beta med Opti-teknologi



Optimal kontrol
Beta Opti giver fuld kontrol over lysstrømmen. Reflektorerne præcisions-
styrer lyset, så det distribueres nedad og ud af armaturet. Alt lys udnyttes 
uden at blænde. 

Optimal effektivitet
Beta Opti bringer effektiviteten op på et helt nyt niveau. Den optiske 
virkningsgrad går fra traditionelle 70 lm/W (T5) til over 130 lm/W. 
Armaturer udstyret med Beta Opti har derfor en meget attraktiv tilbage-
betalingstid.

Optimal komfort 
Beta Opti opfylder menneskers behov for et blændfrit og kontrastrigt lys 
i behagelige og produktive arbejdsmiljøer. Ved at fordele luminansen fra 
LED-modulerne har vi skabt lyskomfort i verdensklassen. 

Beta Opti arbejder koncentreret med afskærm-
ningens sidereflektorer for at skabe et kontrolleret 
lysbillede med optimal effektivitet og lyskomfort. 

Ved at fordele luminansen fra LED-modulerne 
har vi skabt en lysende flade, som er behagelig for 
øjnene og som forhindrer blænding.

Beta Opti bygger på en ny generation af 
afskærmninger baseret på Fagerhults legenda-
riske r5-lamel. Tværreflektoren samarbejder med 
effektive sidereflektorer. Teknologi suppleres 
med en unik film, som giver ekstra præcision i 
lysstyringen.
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