multilume hydro led
Ren estetik

En kompromisslös armatur
för kompromisslösa miljöer
Multilume Hydro LED är en ny generation energieffektiva
armaturer för krävande miljöer. Genom att kombinera en
smäcker, härdad glasskiva med ett mikroprismatiskt bländskydd har vi skapat en estetiskt tilltalande armatur med ett
unikt uttryck. Armaturen fälls in och monteras med glasskivan dikt an mot undertaket, vilket ger en tät anslutning
som står emot både damm och fukt. Glaset blir samtidigt en
vacker inredningsdetalj för representativa klinik- och sjukhusmiljöer samt restaurangkök.
Multilume Hydro LED är ett komplett, lättapplicerat armaturkoncept som möter behoven i många miljöer. Armaturen finns i två modeller med två olika färgtemperaturer
och färgåtergivning: 3000 K och 4000 K/Ra 80 samt 4000 K/
Ra 90. Modellen med Ra 90 är speciellt avsedd för sjukhus,
kliniker och laboratorier. Modellen med Ra 80 används med
fördel i restaurangkök och andra utrymmen med höga
hygienkrav. Den infällda armaturen finns i tre olika storlekar:
300⊗600 mm, 600⊗600 mm samt 300⊗1200 mm. Familjen omfattar även en utanpåliggande armatur med måtten
300⊗1200 mm för miljöer som saknar undertak.

Hög energieffektivitet
med bibehållen komfort
Multilume Hydro LED är extremt energieffektiv. Modellen med 4000 K/Ra 80 kommer upp i en effektivitet på
107 lm/W och modellen 4000 K/Ra 90 har en dito på
96 lm/W. Det mikroprismatiska Delta-bländskyddet
säkerställer en mycket god ljuskontroll och komfort;
samtliga armaturer i serien uppfyller standardens krav
på 3000 cd/m² för bildskärmsarbete. Extra viktigt i
operationssalar och laboratorier med högteknologisk
utrustning!

Hygienisk och underhållsfri
Multilume Hydro LED har utvecklats för att stå emot alla yttre
påfrestningar. Konstruktionen är damm- och fuktsäker motsvarande IP 65 nedanför undertak respektive IP 50 över undertak,
och konstruktionen är noggrant utformad för att inte samla på
sig damm och smuts. Den härdade glasskivan är mycket enkel att
rengöra och tål även desinficerande rengöringsprodukter. Eftersom armaturen inte kräver något byte av ljuskällor under hela sin
livstid kan den betraktas som helt underhållsfri.

Innovativ installation
Multilume Hydro LED har en innovativ lösning för säkert
och smidigt montage. Armaturen hålls upp av vingar som
snabbt och effektivt låser mot bärprofilen. Skruvarna i
glasskivans hörn förseglar installationen.
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