multilume hydro led
Ren estetikk

En kompromissløs armatur
for kompromissløse miljøer
Multilume Hydro LED er en ny generasjon energieffektive
armaturer for krevende miljøer. Ved å kombinere en tynn,
herdet glassplate med en mikroprismatisk rasteroptikk har
vi skapt en estetisk tiltalende armatur med et unikt uttrykk.
Armaturen felles inn og monteres med glassplaten direkte
mot himlingen, noe som gir en tett montering som tåler
både støv og fuktighet. Samtidig blir glasset en vakker interiørdetalj for representative klinikk- og sykehusmiljøer eller for
restaurantkjøkken.
Multilume Hydro LED er et komplett armaturkonsept
som er lett å montere og som oppfyller behovene til mange
miljøer. Armaturen finnes i to modeller med to ulike fargetemperaturer og fargegjengivelser: 3000 K og 4000 K/Ra 80
samt 4000 K/Ra 90. Modellen med Ra 90 er spesielt egnet for
sykehus , klinikker og laboratorier. Modellen med Ra 80 brukes med fordel på restaurantkjøkken og i andre lokaler med
høye hygienekrav. Den innfelte armaturen kommer i tre ulike
størrelser: 300x600 mm, 600x600 mm og 300x1200 mm.
Produktfamilien omfatter også en utenpåliggende armatur
med målene 300x1200 mm for lokaler uten himling.

Høy energieffektivitet
med samme komfort
Multilume Hydro LED er meget energieffektiv. Modellen
med 4000 K/Ra 80 kommer opp i en effektivitet på 107
lm/W, mens modellen 4000 K/Ra 90 har en effektivitet
på 96 lm/W. Den mikroprismatiske Delta-rasteroptikken
sikrer svært god lyskontroll og komfort, og alle armaturene i serien oppfyller standardens krav til 3000 cd/m²
for skjermarbeid. Det er ekstra viktig i operasjonsstuer og
laboratorier med høyteknologisk utstyr!

Hygienisk og vedlikeholdsfri
Multilume Hydro LED er utviklet for å motstå alle ytre påkjenninger. Konstruksjonen er støv- og fuktsikker tilsvarende IP 65 under
himling og IP 50 over himling, og konstruksjonen er nøye utformet for ikke å samle støv og smuss. Den herdede glassplaten
er svært enkel å holde ren og tåler også desinfiserende rengjøringsprodukter. Ettersom det ikke er nødvendig å bytte lyskilde
gjennom armaturens levetid, anses den som vedlikeholdsfri.

Innovativ montering
Multilume Hydro LED har en innovativ løsning for sikker
og enkel montasje. Armaturen blir holdt oppe av «vinger»
som raskt og effektivt låser mot bæreprofilen. Skruene i
hjørnene på glassplaten forsegler installasjonen.
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