
SOL AIO
SOL AIO är en flexibel armatur med 
slimmad design. Passar på olika 
höjder tack vare omställbar effekt.

SOL AIO är en flexibel industribelysning där 
du själv kan anpassa effekt och ljusflöde.
Med hjälp av dipswitchar ställer du enkelt 
in önskad effekt. Tack vare detta kan du an-
vända samma armatur i hela lokalen oavs-
ett installationshöjd. Effekterna sträcker sig 
mellan 80 och 160 W. 
Armaturen finns med ljusspridning på 60, 
85 eller 120 grader.

Armaturen kan levereras med integrerad 
sensor. Denna är av plug-in typ vilket gör 
att den lika enkelt kan eftermonteras. 
Sensorn programmeras med fjärrkontroll 
och ger även möjlighet till grundljus-
funktion.
Tack vare sin enkelhet kan man både 
installera och förändra funktioner i efter-
hand.
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års 
garanti
5 Tack vare komponenter 

av genomgående hög 
kvalitet kan vi lämna 
upp till 5 års garanti 
beroende på installa-
tionsmiljö

Stora besparingar
Genom att erätta traditionella lysrörsarma-
turer med modern LED-belysning som SOL 
AIO 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 finansierings- 
lösningar där besparingarna kommer dig 
till godo redan från första dagen.

SOL AIO har en låg vikt på endast 2,5 kg vilket 
gör den lätt att arbeta med. Anslutningskabeln 
är på 1,5 meter och kan förses med stickpropp 
eller WAGO Winsta anslutning. Allt för snabb 
och effektiv installation

Den tunna platta 
designen är inte bara 
stilren, utan fungerar 
även som en optimal 
värmeavledning.

Effektiv installation

Snygg och smart design

Inbyggd sensor
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Tekniska data

Effekt, armatur: 80 W 100 W 130 W 160 W

Ljusflöde, armatur: 12.800 lm 16.000 lm 20.800 lm 25.600 lm

Färgtemperatur: 4000 K (3000 K / 5000 K / 5700 K)

Färgåtergivning: > 80 Ra

Ljusspridning: 60 / 85 / 120 grader

Ljusreglering: plug-in sensor som tillval

Material: aluminium / polycarbonat

Klassning: IP 65 / IK 09

Mått: 400 x 122 mm

Vikt: 2,5 kg

Omgivningstemp: -20° C till +50° C

Livslängd: 50.000 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.

SOL AIO


