multilume hydro led
Ren æstetik

Et kompromisløst armatur
til kompromisløse miljøer
Multilume Hydro LED er en ny generation af energieffektive
armaturer til krævende miljøer. Ved at kombinere en flot,
hærdet glasskive med mikroprismatisk afskærmning har vi
skabt et æstetisk flot armatur med et unikt udtryk. Armaturet
indbygges og monteres med glasskiven plant med loftet, hvilket giver en tæt tilslutning, der modstår både støv og fugt.
Glasset bliver samtidig en flot indretningsdetalje til repræsentative klinik- og hospitalsmiljøer samt restaurantkøkkener.
Multilume Hydro LED er et komplet, letmonteret armaturkoncept, som opfylder behovene i mange miljøer. Armaturet
fås i to modeller med to forskellige farvetemperaturer og
farvegengivelse: 3000 K og 4000 K/Ra 80 samt 4000 K/Ra 90.
Velegnet i lokaler hvor der stilles høje hygiejnekrav. Modellen med Ra 90 er specielt beregnet til hospitaler, klinikker
og laboratorier. Det indbyggede armatur fås i tre forskellige
størrelser: 300⊗600 mm, 600⊗600 mm samt 300⊗1200 mm.
Serien omfatter også et påbygnings armatur med målene
300⊗1200 mm til miljøer, hvor det ikke er muligt at indbygge.

Høj energieffektivitet
med konstant lyskomfort
Multilume Hydro LED er ekstremt energieffektiv. Modellen med 4000 K/Ra 80 kommer op på en effektivitet på
107 lm/W, og modellen 4000 K/Ra 90 på 96 lm/W. Den
mikroprismatiske Delta-afskærmning sikrer rigtig god
lyskontrol og komfort. Samtlige armaturer i serien opfylder standardens krav på 3000 cd/m² til skærmarbejde.
Ekstra vigtigt i operationsstuer og laboratorier med
højteknologisk udstyr!

Hygiejnisk og vedligeholdelsesfri
Multilume Hydro LED er udviklet til at modstå alle eksterne belastninger.
Konstruktionen er støv- og fugttæt i overensstemmelse med IP 65
under forsænket loft og IP 50 over forsænket loft, og konstruktionen er
omhyggeligt udformet, så der ikke samler sig støv og snavs på den. Den
hærdede glasskive er meget nem at rengøre og tåler også desinficerende
rengøringsmidler. Da armaturet ikke kræver udskiftning af lyskilder hele
sin levetid, kan det betragtes som helt vedligeholdelsesfrit.

Innovativ installation
Multilume Hydro LED har en innovativ løsning til sikker
og nem montering. Armaturet holdes oppe af vinger, som
låser sig hurtigt og effektivt fast i bæreprofilen. Skruerne i
glasskivens hjørner forsegler installationen.
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