
CLASSIQ
CLASSIQ är en LED-armatur i 
klassisk design men med mod-
ern teknik invändigt. Det utmärkta 
valet i miljöer där man inte vill göra 
avkall på utformning eller funktion.
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års 
garanti
5 Tack vare komponenter 

av genomgående hög 
kvalitet lämnar vi 5 års 
garanti på CLASSIQ.

CLASSIQ kan levereras med asymmetrisk 
ljusspridning eller rundstrålande. På så 
sätt sprids ljuset optimalt. 
Med flera olika varianter på ljusflödet kan 
ljuset optimeras för installationstypen.

CLASSIQ kan även monteras på vägg-
arm från ovansidan eller undersidan.
Med anpassad optik slipper du då ljus 
som faller in mot vägg och fönster.

Stora besparingar
Genom att ersätta traditionella armaturer 
med modern LED-belysning som CLASSIQ 
kommer du att sänka dina drift- och under-
hållskostnader  avsevärt.
Vi på Mammuth hjälper dig gärna att ta 
fram både ljusberäkningar och energi-
kalkyler. Dessutom kan vi bistå med 
finansieringslösningar där besparingarna 
märks redan från första dagen.

Ljuset där det ska vara...

CLASSIQ finns med 
olika optiker för att 
sprida ljuset på det 
sätt som installa-
tionen kräver.

Stolpe eller vägg

Utan glas för mindre åverkan
Tack vare att armaturen har helt öppna 
sidor minimeras risken för åverkan. 
Dessutom förbättras kylningen och man 
slipper bekymra sig för smutsiga glas.

...och vid rätt tid
Dessutom finns möjlighet till nattspar-
funktion, dvs att armaturen dimras ner 
under ett antal timmar när det är som 
minst människor i rörelse. På så sätt spa-
ras ytterligare energi och man förlänger 
livslängden.
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Tekniska data
Effekt, armatur: 20 W 24 W 31 W 40 W

Ljusflöde, armatur: 2500 / 2900 lm 2950 / 3400 lm 3750 / 4350 lm 4450 / 5150 lm

Färgtemperatur: 3000 K / 4000 K 

Färgåtergivning: Ra >70

Ljusspridning: rundstrålande / asymmetrisk

Spänning: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Material: Aluminium / PMMA

Klassningar: IP 65 / IK 08

Vikt (kg): 4 kg

Mått: 650 mm * 340 mm * 340 mm

Livslängd: 100.000 timmar L70

Omgivningstemp: -30° C - +55° C

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.

CLASSIQ


