LUNA

LUNA är en flexibel linjär armatur
med många möjligheter. Utvecklad för att ge ett bra ljus även från
högre höjder.

5

årasnti
gar

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

Färgtemperaturer för alla behov

LUNA finns i färgtemperaturer från 3000 K
upp till 6000 K. Det gör att Luna fungerar i
LUNA finns i flera längder och olika ljusalla installationstyper som exempelvis induflöden och med olika spridningsvinklar för strier, verkstäder, lagerhallar och tryckerier.
att kunna passa just dina behov.
Armaturstommen är tillverkad av återvinFlexibel installation
ningsbar aluminium för minsta möjliga
miljöpåverkan. Ljuset sprids genom linser LUNA kan monteras i tak, på vägg, nedför att ge dig ljus där det behövs och mini- pendlad eller på wire. Med vinklingsbart
mera bländning. LUNA har små mått och fäste kan du rikta ljuset dit det behövs bäst.
är enkel att montera. Detta tillsammans
med en kapslingsklass på IP65 gör LUNA
Stora besparingar
till ett naturligt val både vid utbyte av
gamla armaturer och vid nyinstallation.
Genom att erätta traditionella lysrörsDen integrerade LED-modulen ger en lång, armaturer med modern LED-belysning
tillförlitlig och näst intill underhållsfri drift. som LUNA kommer du att sänka dina
drift- och underhållskostnader avsevärt,
ofta med 80 % eller mer. Vi på Mammuth
hjälper dig gärna att ta fram både ljusberäkningar och energikalkyler.
Dessutom kan vi bistå med
finansieringslösningar där besparingarna
kommer dig till godo redan från första
dagen.

Mammuth AB
Företagshusvägen 5
244 93 KÄVLINGE

www.mammuth.se
046-2769505
info@mammuth.se

LUNA
Tekniska data
Effekt, armatur:
Ljusflöde, armatur:
Färgåtergivning:
Färgtemperatur:
Ljusspridning:
Material:
IP-klass:
Mått (mm):
Livslängd:
Ljusreglering:
Anslutning:

LUNA 50

LUNA 100

LUNA 150

LUNA 200

50 W

100 W

150 W

200 W

6800 lm

13600 lm

20400 lm

27200 lm

> 80 Ra
4000 K (finns även i 3000 K / 5000 K / 5700 K)
30° / 60° / 90° / 60° x 90° / 60° x 120°
aluminium / polykarbonat
IP 65
385 * 155 * 144

620 * 155 * 144 887 * 155 * 144

1154 * 1555 * 144

100.000 timmar L90 B10 Ta 25
1-10 V eller DALI som tillval
1 m kabel öppen ände.
snabbkopplande installationssystem (Wago, Wieland, Ensto) som tillval

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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