
ARENA T6
ARENA är en kraftfull armatur för 
platser det krävs mycket ljus från 
högre höjd.

Tack vare att ARENA är moduluppbyggd 
finns det en stor variation av konfigu-
rationer för ljusdistributionen. Detta gör att 
ARENA anpassas efter dina förutsättnin-
gar och inte tvärtom. 
Armaturen kan dessutom förses med la-
sersikte för att underlätta installationen.
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Brett användningsområde

ARENA har genomgått test för salt-
vattenresistens för att kunna sitta i kust-
nära områden. Detta gör armaturen ut-
märkt i exempelvis fotbollsplaner, hamnar 
och färjelägen, men givetvis också om-
bord på fartyg.

Justerbar
Varje modul är individuellt justerbar runt 
sin egen axel. Detta skapar de bästa 
förutsättningarna för en optimal ljus-
distribution.

Delat montage

Optiken är tillverkad av UV-beständig 
poly-karbonat som behåller sin klarhet un-
der hela livslängden. Du behöver inte oroa 
dig för missfärgning av ljuset under årens 
lopp.

Klarar kustnära miljöer

För bättre servicemöjligheter och lägre vikt 
i masten kan drivdonen separeras från ar-
maturen. Du kan placera drivdonen i skåp 
mer lättåtkomligt och vikten på armaturen 
i mastens topp hålls nere.

ARENA har ett brett användningsområde. 
Idrottsplatser, parkeringsområden, fot-
bolls-planer och hamnområden. 
ARENA passar alla öppna ytor som 
belyses från mast eller stolpe 

UV-beständig optik

Anpassas efter DINA förhål-
lande



ARENA T6-300 ARENA T6-600 ARENA T6-900 
Effekt, armatur: 300 W 600 W 900 W
Ljusflöde, armatur: 48.000 lm 96.000 lm 144.000 lm
Effektivitet: 160 lm / W
Färgåtergivning: > 70 Ra (högre Ra-värde på förfrågan)
Ljusspridning: 30 / 60 / 90 grader
Färgtemperatur: 4000 K (finns även i 3000 K, 5000 K, 5700 K)
Ljusreglering: tillval: 1-10 V / Dali 
Material: aluminium / polykarbonat
IP-klass: IP 65
Mått (mm): se måttskiss
Livslängd: >54.000 timmar LM 80 B 10
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Tekniska data

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.

ARENA T6


