SATURNUS
Saturnus är en plafond för väggeller takmontage. Modern och
stilren design gör att den smälter
in i de flesta miljöer.

5

årasnti
gar

Tack vare komponenter
av genomgående hög
kvalitet lämnar vi 5 års
garanti på Saturnus.

SATURNUS ger ett mjukt och bländfritt
ljus tack vare ljusspridning både framåt
och bakåt. Den moderna och transparenta designen gör att Saturnus passar i de
flesta miljöer.Armaturen fungerar lika bra
vid nyinstallationer som renoveringar.
Den integrerade LED-modulen ger en lång
och tillförlitlig drift på 50.000 timmar L70.

Med den intelligenta sensorfunktionen
sparar du inte bara energi, du ökar även
tryggheten.
Den inställbara grundnivån gör att det inte
behöver vara helt släckt när ingen befinner
sig i rummet. Efterlystiden, det vill säga
hur länge det lyser när närvaro detekteras,
SATURNUS kan fås i flera utföranden med är självklart också reglerbar.
avseende på färg, ljusflöde och funktion.
Armaturhuset kan levereras i olika kulörer Genom en reducerad grundnivå på ljusför att smälta in eller bryta av.
flödet sjunker effekten samtidigt som
diodernas livslängd förbättras.
Med tre olika ljusflöden 1200, 1800 och
Detta ger dig en trygg och näst intill
2400 lumen finns det alltid en SATURNUS underhållsfri installation under många år
som passar dina ändamål.
framöver.
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
12

Effekt:

Ljusflöde:

18

24

12 W

18 W

24 W

1200 lm

1800 lm

2400 lm

>80 Ra

Färgåtergivning:

aluminium / PMMA

Material:

IP 40

IP-klass:

Mått (mm):
Vikt (kg):

280*42

360*46

420*46

1,05

1,15

1,25

50.000 timmar L70

Livslängd:

Dimensioner
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18

24

D:

280 mm

360 mm

420 mm

163 mm

212 mm

212 mm

H:

42 mm

46 mm

46 mm

M:

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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