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Armaturen er en glødende kule bygget opp av små,
diamantformede celler. Hver celle er nøye utformet for å
fange lyset og skjerme lyskilden fra innsynsvinkler på mer

enn 45 grader. Hver celle gløder. For vinkler under 45
grader er feltene åpne for direkte, nedadrettet lys. En
liten mengde lys sendes også oppover for å lyse opp

taket.

Øivind SlaattoØivind Slaatto
Øivind Slaatto (født 1978) er en av Danmarks lovende designere og anerkjent for sine enkle og poetiske
løsninger. For Øivind er naturen den viktigste inspirasjonskilden. Herfra prøver han å tilføre egenskaper som
rasjonalitet, logikk og ikke minst harmoni i designarbeidet.
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Product infoProduct info
InformasjonInformasjon

Kontakt Louis Poulsen for LED-utskiftningspakker. LED-teknologien utvikles løpende. Angitte spesifikasjoner er
basert på nåværende teknologi.

MonteringMontering

E27 (Ø450/Ø600): Opphengstype: Kabel, 2 x 1,0 mm2. E27 (Ø900): Opphengstype: Kabel 3 x 1,0 mm2 og wire.
Baldakin: Ja. Ledningslengde: 4m. LED (Ø450/Ø600/Ø900): Opphengstype: Kabel, 2 x 0,75 mm2 og wire.
Baldakin inneholder driver. Ledningslengde: 4 m.

FargeFarge

Matt hvit.

MaterialerMaterialer

Skjerm: Skåret, matt PVC. Oppheng: E27: Matt, krombelagt messing og presstøpt akryl. LED: Matt hvit.

Størrelser og vekterStørrelser og vekter

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 600 x 608 x 600 Max 5,7 kg | 450 x 433 x 450 Max 3,4 kg | 900 x 865 x 900 Max
11,5 kg

KlasseKlasse

Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsklasse: I. Ø480 og Ø600 E27: II

LyskildeLyskilde

1x60W E27

InformasjonInformasjon

Kontakt Louis Poulsen for LED-utskiftningspakker. LED-teknologien utvikles løpende. Angitte spesifikasjoner er
basert på nåværende teknologi.

Product variantsProduct variants
DimensjonDimensjon LyskildeLyskilde LumenLumen KlasseKlasse EgenskaperEgenskaper

Ø 450 1x100W E27 - I -

Ø 600 1x60W E27 2307 II Dali

Ø 900 LED 2700K 42W 2411 Wireless bluetooth

LED 2700K 65W 4206

LED 2700K 96W 4272

LED 3000K 42W 5472

LED 3000K 65W 5689

LED 3000K 96W
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ProduktbeskrivelseProduktbeskrivelse
Pendlet kuleformet armatur
Geometri oppbygd av små diamantformede celler
Geometri basert på fibonacci-kurven
Armatur konstruerte med toveis sammenkoblede lameller
Serie med to størrelser
Nedhengt fra kabel og rustfritt stålwire (stor versjon)

MonteringMontering
Nedhengt i en høykvalitets rustfri stålwire (Kun LED)
Rustfri wirelås i stål for enkel justering av wirene. (Kun LED)
Toppkant med integrerte konturer for enkel og sikker opphenging av skjermen.
LED-driver plassert innvendig i baldakinen.

Lys beskrivelseLys beskrivelse
Pendelen er en glødende sfære
Sfærisk lysfordeling
Lyskilde skjermet med innsynsvinkler over 45 grader
For vinkler under 45 grader er feltene åpne for direkte, nedadrettet lys.
En liten mengde lys sendes oppover for å lyse opp taket.
Spill av lys og skygge i hver celle
Tilgjengelig med LED eller konvensjonelle lyskilder
Utskiftbar LED
Unikt design med høyintensitets-LED-innsats med sfærisk lysfordeling
Kjølerør og kjøleribber sikrer at LED-temperaturen holdes lav
Høyeffektiv diffuser for sfærisk fordeling av lys
Dimmbar

DesignDesign
Øivind Slaatto

MaterialeMateriale
Utskjæringer i matt, halvgjennomskinnelig PVC.
Øvre kant av skjermen i hvit polykarbonat.
Skjermens støttestenger er i stål, pulverlakkert hvit.
Innvendige sokler i klar polykarbonat.
Baldakin i matt strukturert polykarbonat
Sokkel (glødelampe): Porselen, mogulsokkel for PS-35 klare rørlamper.
LED-varianter tilgjengelig i 2700K eller 3000K med CRI på 80.
LED-avskjerming: Spesiallaget sprøytestøpt, høytransmitterende polykarbonat med intern reflektor for riktig belysning av skjermen.
To separate varmeavledere, en i støpt aluminium en i ekstrudert aluminium.
13,5 cm diameter x 2,3 cm høy konus av spunnet aluminium.

VektVekt
Min: 1.961 kg Max: 8.41 kg
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DimensjonerDimensjoner
Ø 450, Ø 600, Ø 900

FargeFarge
Hvit

LysfordelingsdiagrammerLysfordelingsdiagrammer
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolarPolar

Reservedeler og tilbehørReservedeler og tilbehør

ProductProduct Variant numberVariant number

PATERA 450 SUSP MAX 60W E27 CL.II 5741099207

BALDAKIN HVIT 2-DELT, TOPHAT® 5749329034
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