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Een delicaat armatuur voor 
veeleisende omgevingen 
Multilume Hydro LED is een nieuwe generatie energiezuinige 
armaturen voor veeleisende omgevingen. De combinatie 
van de slanke, geharde glasplaat en de microprismatische 
afscherming maakt het tot een esthetisch aantrekkelijk 
armatuur met een unieke uitstraling. Het armatuur wordt 
ingebouwd en de glasplaat ligt direct tegen het systeempla-
fond aan. Dit zorgt voor een aansluiting die zowel stof- als 
vochtdicht is. Het glas zorgt bovendien voor een mooi inte-
rieurdetail in representatieve ruimtes in klinieken en zieken-
huizen, of in professionele keukens. 
 Multilume Hydro LED is een compleet, makkelijk te com-
bineren armatuurconcept, dat voldoet aan strenge eisen 
voor diverse omgevingen. Het armatuur is verkrijgbaar in 
twee modellen met twee verschillende kleurtemperaturen 
en kleurweergaven: 3000 K en 4000 K/Ra 80 én 4000 K/Ra 
90. Het model met Ra 90 is speciaal bedoeld voor ziekenhui-
zen, klinieken en laboratoria. Het model met Ra 80 past heel 
goed in professionele keukens en andere ruimtes waar hoge 
eisen aan hygiëne worden gesteld.  Het inbouwarmatuur is 
verkrijgbaar in drie verschillende afmetingen: 300x600 mm, 
600x600 mm en 300x1200 mm. In de armatuurfamilie vindt 
u ook een opbouwarmatuur van 300x1200 mm voor omge-
vingen zonder verlaagd plafond.





Hoge energiezuinigheid 
met behoud van comfort
Multilume Hydro LED is uitzonderlijk energiezuinig. Het 
model met 4000 K/Ra 80 haalt een efficiency van 107 
lm/W en het model met 4000 K/Ra 90 haalt 96 lm/W. De 
microprismatische Delta-afscherming garandeert een 
zeer goede lichtcontrole en hoog lichtcomfort; alle arma-
turen in de reeks voldoen aan de normeis van 3000 cd/m² 
voor beeldschermwerk. Extra belangrijk in operatiezalen 
en laboratoria met hoogtechnologische apparatuur!



Hygiënisch en  
onderhoudsvrij
Multilume Hydro LED is ontwikkeld om bestand te zijn tegen 
alle belastingen van buiten. De constructie is stof- en vochtdicht, 
volgens beschermklasse IP 65 onder verlaagde plafonds en IP 50 
boven verlaagde plafonds. De constructie is zorgvuldig vormge-
geven om geen stof en vuil te verzamelen. De geharde glasplaat 
is zeer eenvoudig te reinigen en kan zelfs tegen desinfecterende 
schoonmaakproducten. Omdat het gedurende de hele levens-
duur niet nodig is de lichtbronnen in het armatuur te vervangen, 
kan het armatuur beschouwd worden als onderhoudsvrij.

Innovatieve installatie
Multilume Hydro LED heeft een innovatieve oplossing 
voor veilige en makkelijke montage. Het armatuur wordt 
vastgehouden door vleugelklemmen die snel en doeltref-
fend tegen het draagprofiel vergrendelen. De schroeven in 
de hoeken van de glazen plaat borgen de installatie.
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