
ISOSAFE
ISOSAFE är en LED-downlight 
med genomgående hög kvalitet. 
Endast 34 mm invändig höjd får 
den plats på de flesta ställen.
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års 
garanti
5 Tack vare komponenter 

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

Enkel installation

Stora besparingar
Genom att ersätta traditionella armaturer 
med modern LED-belysning som ISOSAFE 
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.

ISOSAFE ger ett rent och halogenliknande 
glödande ljus. Tack vare en extremt bra 
färgåtergivning (95 Ra) kommer detaljer 
och kontraster till sin fulla rätt. Självklart är 
ISOSAFE dimbar med både framkant- och 
bakkantdimmer.
Med sin robusta konstruktion, rena ljus 
och höga ljusutbyte vågar vi påstå att 
detta är en av marknadens absolut bästa 
LED-downlights.

ISOSAFE kopplas in verktygslöst. Driv-
donets primärsida ansluts med över-
kopplingsbara snabbplintar och har skruv-
fria dragavlastningar.
Anslutningen mellan sekundärsidan och 
armaturen är också försedd med snabb-
koppling. På så sätt kan installtionsarbetet 
bli mer flexibelt. Med sitt lilla höjdmått (34 
mm invändigt) får den enkelt plats i trånga 
utrymmen.

Dimbart rent ljus
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Tekniska data
IsoSafe 8

Effekt, armatur: 8 W (inklusive drivdon)

Ljusflöde, armatur: 669 lumen

Färgåtergivning: > 95 Ra

Färgtemperatur: 2700 K

Ljusspridning: 36° 

Dimbar: Ja, dimbart drivdon

SDCM: 2

Material: aluminium / PVC

IP-klass: IP 44

Mått (mm): 92 mm (diameter) * 34 mm (invändig höjd)

Hålmått (mm): 83 mm

Livslängd: 40.000 timmar L70

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.

ENCORE


