JUPITER

Jupiter är en nedpendlad armatur.
Modern och stilren design gör att
den smälter in i de flesta miljöer.
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Tack vare komponenter
av genomgående hög
kvalitet lämnar vi 5 års
garanti på Jupiter.

JUPITER kombinerar allmänbelysning och
punktbelysning i samma armatur. Ett riktat
JUPITER ger ett mjukt och bländfritt ljus
direktverkande och bländfritt ljus nedåt
tack vare ljusspridning både uppåt och
lyser upp rum och arbetsytor. Från armanedåt. Den moderna och transparenta
turens transparenta ring sprids ljus uppåt
designen gör att JUPITER passar i de
som skapar rymd i rummet.
flesta miljöer. Armaturen fungerar lika bra
Detta är en armatur som passar i de flesta
vid nyinstallationer som renoveringar.
miljöer som exempelvis butiker, kontor
Den integrerade LED-modulen ger en lång och hotell.
och tillförlitlig drift på 50.000 timmar L70.
Den tunna, men starka, wiren ger en
känsla av att armaturen svävar vilket även
JUPITER kan fås i flera utföranden med
förstärks av dess tunna transparenta
avseende på färgtemperatur och ljusflöde. skiva. JUPITER är en armatur som är tilltaArmaturhuset finns i grå eller svart kulör.
lande både tänd som släckt.
Med två olika ljusflöden 2400 eller 3250
lumen finns det alltid en JUPITER som
passar dina ändamål.
Samtliga kan fås med färgtemperaturen
3000, 4000 eller 5700 K vilket gör att den
fungerar lika bra till bostadshus som
kontor eller andra publika miljöer.
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SATURNUS
Tekniska data
Effekt:

Ljusflöde:

Färgåtergivning:
UHR:

26

36

26 W

36 W

2400 lumen

3250 lumen
> 80 Ra
< 19

Material:

aluminium / PMMA

Mått (mm):

380 mm * 90 mm

Livslängd:

50.000 timmar L70

Klassning:
Vikt (kg):

Dimensioner

IP 20 / IK 05
2,5 kg

JUPITER levereras komplett med
pendlingskit med 1,5 meter wire och har
integrerat drivdon.

Mammuth står för kvalité, tillgänglighet och service. Vi är flexibla i vårt tankesätt och håller en öppen
och ärlig dialog. Detta strävar vi efter att ha både i våra produkter och i samarbetet med er.
Vi lever i en mycket spännande och intressant tid och det händer mycket på tekniksidan, där vi ser att
teknikutvecklingen gör användarens vardag enklare. Även på belysningsfronten ger den relativt nya
och uppmärksammade LED-tekniken oss stora fördelar.
Med Mammuth´s belysning hjälper vi till att lösa ert behov, samtidigt som vi minskar er energikostnad,
förbättrar er arbetsmiljö och gemensamt bidrar vi till att förbättra vår globala miljö.
Vi hjälper till att förverkliga era tankar, idéer och behov. Vi lovar er förstklassig hjälp.
En bra belysning märker man inte av, men en dålig belysning tar onödig energi från det som är kärnan
i er verksamhet.
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