
NOVA
Nova är en plafond för vägg- 
eller takmontage. Tidlös design 
gör att den smälter in i de flesta 
miljöer.

NOVA ger ett mjukt och bländfritt ljus 
och med sina runda mjuka tidlösa former 
smälter den in i alla miljöer. Armaturen 
fungerar lika bra vid nyinstallationer som 
renoveringar. 
Den integrerade (går att byta) LED-
modulen ger en lång och tillförlitlig drift på 
70.000 timmar L80.

Nova kan fås i flera utföranden: 

•	 Tänd	/	släck
•	 Rörelsesensor	-	tänd/släck
•	 Rörelsesensor	-	dimfunktion
•	 Rörelsesensor	med	radiokommunikation	

(master	/	slav	funktion)
•	 Rörelsesensor	-	korridorfunktion
•	 DALI-styrning

NOVA kan även levereras med integrerad 
rörelsesensor och / eller DALI-styrning. 
Med den integrerade sensorn kan arma-
turen antingen styras med tänd/släck-
funktion eller i en version där även ljus-
flödet kan regleras. 
Genom att dimra ljuset när ingen är när-
varande får du en trygghetsskapande 
grundbelysning och när en person detek-
teras så ökas ljusflödet till 100 %. Efter-
lystiden är självklart också reglerbar. 
Med sensor och radiofunktion är det 
enkelt att låta en armatur styra flera andra 
utan att behöva dra kabel för styrsignaler 
eller installera externa sensorer.  

NOVA är enkel att installera. Över-
kopplingsbara snabbkopplingar förenklar 
installationen.
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5 Tack vare komponenter 

av genomgående hög 
kvalitet lämnar vi 5 års 
garanti på Nova.
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Tekniska data
Nova 10 Nova 15 Nova 20

Effekt, dioder: 10 W 15 W 20 W

Effekt, armatur: 11 W 16 W 21 W

Ljusflöde, armatur: 890 lumen 1450 lumen 2018 lumen

Färgtemperatur: 3000 K / 4000 K

Färgåtergivning: >85 Ra

Ljusspridning: 120°

Material: lackerad plåt / polykarbonat

Klassning: IP 44 / IK 08 / skyddsklass I (skall anslutas till skyddsjord)

MacAdam: 3 SDCM

Mått (mm): 310 * 92 400 * 105 

Vikt t/s / sensor (kg): 1,1 kg / 1,2 kg 1,2 kg / 1,3 kg

Livslängd: 70.000 timmar L80 B30 / 100.000 tändningscykler

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.

NOVA


