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Armaturen utsender et 100 % blendfritt lys. Den
geometriske, kuleformede designen er basert på

prinsippet om å belyse alle overflatene i samme vinkel.
Dette sikrer jevn belysning rundt armaturen og lyser opp
både tak og vegger. Matte, malte undersider og blanke

overflater gir en attraktiv refleksjon av det dempede lyset
og skaper en jevn belysning rundt armaturen.

Poul HenningsenPoul Henningsen
Poul Henningsen var født i Købehavn, sønn av den berømte danske skuespillerinnen Agnes Henningsen.
Han avla aldri eksamen som arkitekt, men studerte ved Teknisk Skole i Fredriksberg, Danmark fra 1911 til
1914, og deretter ved Teknisk Universitet i København fra 1914 til 1917.
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Product infoProduct info
InformasjonInformasjon

Fåes også med ekstern driver. Kontakt Louis Poulsen for LED-utskiftningspakker. LED-teknologien utvikles
løpende. Angitte spesifikasjoner er basert på nåværende teknologi.

MonteringMontering

Opphengstype: Kabel 2 x 1 mm² og ledning . Baldakin: Ja. Kabellengde: 4 m.

FargeFarge

Hvit, våtlakkert.

MaterialerMaterialer

Skjermer: Trukket aluminium. Ramme: Høyglanset krombelagt, ekstrudert messing. Huset: Høyglanset
krombelagt, trukket aluminium.

Størrelser og vekterStørrelser og vekter

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 600 x 650 x 600 Max 11,5 kg

KlasseKlasse

Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsklasse I

SpesifikasjonsnotaterSpesifikasjonsnotater

Innovasjon av lyskilder pågår. Vi informerer derfor stadig om maks. wattstyrker. Oppdatert liste over anbefalte
lyskilder finnes på www.louispoulsen.com.

LyskildeLyskilde

LED 2700K 96W <br />Lumen: 2741

InformasjonInformasjon

Fåes også med ekstern driver. Kontakt Louis Poulsen for LED-utskiftningspakker. LED-teknologien utvikles
løpende. Angitte spesifikasjoner er basert på nåværende teknologi.

Product variantsProduct variants
LyskildeLyskilde LumenLumen EgenskaperEgenskaper Spesielt tilbehørSpesielt tilbehør

LED 2700K 96W 2741 Dali Ext. driver

LED 3000K 96W 2986 Wireless bluetooth Int. driver
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ProduktbeskrivelseProduktbeskrivelse
Pendlet kuleformet armatur
Det geometriske, kuleformede designet er basert på prinsippet om å belyse alle overflater i samme vinkel.
13 runde skjermer sikrer at det ikke er direkte innsyn til lyskilden
Ikonisk design
Øvre skjerm skjuler innsatsen
Oppheng med én wire
Baldakinen er designet unikt for hver lyskildetype

MonteringMontering
Driver plassert innvendig i baldakinen
Mulighet for driver plassert i ekstern driverboks
Ekstern driverboks kan plasseres opptil 20 meter fra armaturen
Lyskilde byttes ved å fjerne nedre skjerm med verktøyfritt dreiefeste.

Lys beskrivelseLys beskrivelse
100 % blendfritt lys
Geometrien sørger for jevnt lys rundt lampen
Mattlakkerte undersider og blanke toppflater gir en attraktiv refleksjon av diffust lys og skaper jevn lysfordeling rundt armaturen
100 % reflektert lys
Sfærisk lysfordeling
Utskiftbar LED
Dimmbar

DesignDesign
Poul Henningsen

MaterialeMateriale
Skjermer: Hvit, spunnet aluminium, 0,8 mm tykt.
Nedhengt i en høykvalitets rustfri stålwire
Høyglanset, forkrommet, spunnet aluminium armaturhus
Innvendige stag i matt, forkrommet aluminium.
Sokkel (glødelampe): Porselen, mogulsokkel for PS-35 klare rørlamper (Kun Europa).
Sokkelens posisjon er justerbar for å gi riktig lampeposisjon og armaturopplysning (Kun Europa).
LED-varianter tilgjengelig i 2700K eller 3000K med CRI på 80.
LED-avskjerming: Spesiallaget sprøytestøpt høytransmitterende polykarbonat med intern reflektor for riktig belysning av skjermene.
LED-lyskilden er termisk styrt av et system av 2 varmeavledere, en i støpt aluminium og en i ekstrudert aluminium.
Øvre varmeavleder med åpen midtkanal for maksimal varmeoverføring til atmosfæren.
Tre varmerør overfører effektivt varmeenergi mellom kjøleribbene.
Baldakin (ikke LED) 20 cm diameter x 9,1 cm høy konus av spunnet aluminium; baldakin (LED)

VektVekt
Min: 10.232 kg Max: 11.509 kg
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FargeFarge
Hvit

LysfordelingsdiagrammerLysfordelingsdiagrammer
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolarPolar

Reservedeler og tilbehørReservedeler og tilbehør

ProductProduct Variant numberVariant number

PH ARTICHOKE/LOUVRE BALDAKIN Ø226 5741480272

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 27K90 INT/DRV 5741096459

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 3K90 INT/DRV 5741096475

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 27K90 EXT/DRV 5741096637

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 3K90 EXT/DRV 5741096653

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-WB 27K INT/DRV 5741098583

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-WB 3K90 INT/DRV 5741098596
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