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Lepo LED  
 
Lepo er et indretningsarmatur baseret på LED, som giver 
en uovertruffen energieffektivitet og lysbehandling. Lysrør 
i tre forskellige størrelser gør det muligt at komponere 
visuelt spændende armaturgrupper. 
 I Lepo LED er der et centralt lysrør med dioder, som 
vender i flere retninger med henblik på at opnå en optimal 
lysbehandling og modvirke skyggedannelse. Lepo LED har 
også en indbygget LED-forkobling, hvilket giver mulighed 
for stor nedpendlingsafstand. 
 Selve kuplen er i opal akryl med mat struktur og har en 
tydelig, dekorativ afslutning med en sølvfarvet fastgørel-
sesdel foroven og forneden. Lepo er beregnet til at sprede 
et behageligt alment lys i repræsentative sammenhænge, 
f.eks. i lobbyer, receptioner og indgangspartier. Hvis lys-
kilderne ikke blotlægges i vinkler, er det også en god be-
lysningsløsning til trappeopgange. Med armaturet følger 
en hvid, magnetisk baldakin i højglans, som er hurtig at 
fastgøre, fordi den er uden skruer.  
 Lepo-armaturerne er forberedt til at kunne monteres 
under hinanden, hvilket giver mulighed for at lave nogle 
interessante installationer.





Naturligt formsprog
Med den naturlige form, det enkle formsprog og det 
tidløse udtryk passer Lepo LED ind i mange forskellige 
miljøer. Det kan hænges fra store loftshøjder, i klynger og 
på forskellige niveauer – og dermed skabe belysnings-
løsninger til alle projekter. Dette dekorative armatur fås i 
tre længder, og armaturskærmen i mat opal akryl giver en 
jævnt lysende flade. 



Styring og montering
Styringen er en vigtig del af moderne belysningsløsninger. 
Derfor leveres Lepo LED med DALI/fasestyring som standard. 
Lepo LED er forberedt til montering af flere armaturer på række 
i højden, hvilket giver mulighed for interessante installationer.

Vedligeholdelsesfrit
I LED-versionen af Lepo har vi skabt et energieffektivt 
armatur, som er næsten vedligeholdelsesfrit og har lang 
levetid. Det er en klar fordel, da det oftest er svært at ud-
skifte lyskilderne i store loftshøjder. Forkoblingen er skjult i 
armaturet, hvilket ikke bare skaber et flot udtryk, men også 
muliggør en lang ledningslængde. 
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Enkelt
W Længde K lm lm/W Ra (CRI) Levetid SDCM kg
17 600 3000 1930 114 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 2.7 54660-402
17 600 4000 2100 124 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 2.7 54661-402
27 900 3000 2950 109 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 3.7 54662-402
27 900 4000 3200 119 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 3.7 54663-402
37 1200 3000 4000 108 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 4.5 54664-402
37 1200 4000 4300 116 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 4.5 54665-402

Sammenbygget
W Længde K lm lm/W Ra (CRI) Levetid SDCM kg
17 600 3000 1930 114 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 2.7 54666-402
17 600 4000 2100 124 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 2.7 54667-402
27 900 3000 2950 109 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 3.7 54668-402
27 900 4000 3200 119 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 3.7 54669-402
37 1200 3000 4000 108 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 4.5 54670-402
37 1200 4000 4300 116 ≥ 80 L90 B50 50.000 h 3 4.5 54671-402
For at få aktuel information, se vores hjemmeside.
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Montage
Topunktsophæng c/c 55–78 mm.
Tilslutning
Klemrække 5⊗1,5 mm², sløjfning 
mulig. Armaturer til sammenbyg-
ning indeholder trækaflastning og 
klemrække i bunden. Ved sammen-
bygning skal det nederste armatur 
være et standardarmatur.
Udførelse
Armaturskærm i mat opal akryl, 
skærmholder i sølvlakeret stål. 
Leveres med hvid tekstilledning inkl. 
wire og hvid højglans baldakin i stål. 
Maks. pendellængde: 3,5 m.
Lysregulering 
DALI/fasestyring som standard. 
Øvrigt
Ved udvendig ledning foretages 
udsparing i baldakinen med hultang 
94248.

Lepo set nedefra.

Sammenbygning mellem to armaturer.

Lepo LED

Tilbehør
Hultang/stk. 94248
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Fagerhult udvikler, producerer og markedsfører professionelle
belysningssystemer til offentlige miljøer som f.eks. kontorer, 
skoler, industrier og sygehuse. Fagerhult har fortsat fokus på 
design, funktion, fleksibilitet og energibesparende løsninger.
 
Fagerhult er en del af Fagerhultgruppen, en af Europas leden-
de belysningskoncerner med aktiviteter i flere end 15 lande. 
AB Fagerhult er noteret på Nasdaq OMX Den Nordiske Børs i 
Stockholm.
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