SOL III

SOL III är en flexibel armatur med
slimmad design. Robust uförande
gör att den passar lika bra inomhus
som utomhus.
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Tack vare komponenter
av genomgående hög
kvalitet kan vi lämna
upp till 5 års garanti
beroende på installationsmiljö

SOL III är en industribelysning i nytt,
modernt utförande. Minimal design gör att
den får plats även där det är trångt. Finns i
flera utföranden med avseende på ljusspridning, ljusflöde och färgtemperatur för
att passa just dina behov. Som standard kan
SOL III regleras med 1-10 V och DALI finns
som tillval.
Armaturstommen är tillverkad av återvinningsbar aluminium för minsta möjliga
miljöpåverkan. Ljuset sprids genom en
lins av härdat glas och kan även kompletteras med annan optik eller kupa för andra
spridningsvinklar.
SOL III installeras enkelt i tak eller på wire
men kan även levereras med vinklingsbart
väggfäste. Dessutom går det att få
SOL III försedd med stickpropp.
Den integrerade LED-modulen ger en lång,
tillförlitlig och näst intill underhållsfri drift
på 60.000 timmar L80.
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Snygg och smart design
Den tunna platta
designen är inte bara
stilren, utan fungerar
även som en optimal
värmeavledning.

Färgtemperaturer för alla behov

SOL III finns i färgtemperaturer från 3000 K upp
till 5700 K. Det gör att SOL III fungerar i alla
installationstyper som exempelvis industrier,
butiker, lagerhallar och tryckerier.

Stora besparingar
Genom att erätta traditionella lysrörsarmaturer med modern LED-belysning som
SOL III 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.
Vi kan dessutom bistå med finansieringslösningar där besparingarna kommer dig till
godo redan från första dagen.
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SOL III
Tekniska data
Effekt, armatur:
Ljusflöde, armatur:

100

160

200

230

100 W

160 W

200 W

230 W

14.500 lm

23.200 lm

29.000 lm

33.350 lm

Färgtemperatur:

3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K

Färgåtergivning:

> 80 Ra

Ljusspridning:

120° / 90° med lins / 60° med lins eller kåpa

Dimringsbar:

1-10 V som standard, DALI som tillval

Material:

aluminium / härdat glas

Klassning:

IP 65 / IK 10

Vikt:

5,28 kg - 6,0 kg

Omgivningstemp:

-20° C till +55° C

Livslängd:

60.000 timmar L80
100 / 160 W

200-260 W

A: 360 mm
B: 194 mm
C: 118 / 130 mm
D: 153 / 165 mm

A: 405 mm
B: 236 mm
C: 140 mm
D: 178 mm

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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