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Armaturen gir nedadrettet lys. Vinkelen på skjermen kan
justeres for å optimalisere lysfordelingen. Skjermen er

hvitlakkert på innsiden for å sikre et mykt, behagelig lys.

Vilhelm LauritzenVilhelm Lauritzen
Vilhelm Lauritzen (1894–1984) er en av Danmarks mest betydningsfulle arkitekter noensinne, og han var den
banebrytende representanten for den danske funksjonalismen. Flere av bygningene hans, Nørrebro Teater
(1931-32), Daells Varehus (1928-35), Radiohuset (1936-41), og den første flyplassen på Kastrup (1937-39),
representerte essensen i det moderne livet.
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VL38 Vegg VL38 Bord

Product infoProduct info
InformasjonInformasjon

Vær oppmerksom på at overflatene av messing er ubehandlede. Dette betyr at overflaten vil endres over tid og
utvikle en patina. Funksjon for å angi et fast lysnivå hver gang lampen er koblet til strømnettet. LED-driver festet
eksternt på ledningen. To lysnivåer, 50 % eller 100 %. Tidsurfunksjon som automatisk slår av lyset etter et gitt
antall timer, kan velge mellom av/4 timer/8 timer. Justerbar lampeskjerm (opp og ned). For LED-erstatningssett,
kontakt Louis Poulsen. LED-teknologien utvikles løpende. Angitte spesifikasjoner er basert på nåværende
teknologi.

MonteringMontering

Kabeltype: Plastledning. Kabellengde: 4 m. Lysbryter: Inline-bryter på ledningen. To lysnivåer. Tidsurfunksjon: 4
timer / 8 timer. LED-driver: separat, plugges inn i strømuttaket.

FargeFarge

Børstet messing. Svart eller hvit, pulverlakkert.

MaterialerMaterialer

Bunn: Formstøpt aluminium. Skjerm: Spunnet aluminium. Stamme: Børstet messing.

Størrelser og vekterStørrelser og vekter

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 135 x 1200 x 250 Max 4,2 kg

KlasseKlasse

Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsklasse II.

LyskildeLyskilde

LED 2700K 9.6W <br />Lumen: 416

InformasjonInformasjon

Vær oppmerksom på at overflatene av messing er ubehandlede. Dette betyr at overflaten vil endres over tid og
utvikle en patina.
Funksjon for å angi et fast lysnivå hver gang lampen er koblet til strømnettet. LED-driver festet eksternt på
ledningen. To lysnivåer, 50 % eller 100 %. Tidsurfunksjon som automatisk slår av lyset etter et gitt antall timer,
kan velge mellom av/4 timer/8 timer. Justerbar lampeskjerm (opp og ned). For LED-erstatningssett, kontakt Louis
Poulsen. LED-teknologien utvikles løpende. Angitte spesifikasjoner er basert på nåværende teknologi.

ProduktfamilieProduktfamilie

Product variantsProduct variants
FargeFarge LyskildeLyskilde

 Hvit LED 2700K 9.6W

 Svart
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DesignDesign
Vilhelm Lauritzen

VektVekt
Min: 4.2 kg Max: 4.2 kg

FargeFarge
Hvit, Svart

LysfordelingsdiagrammerLysfordelingsdiagrammer
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolarPolar

Reservedeler og tilbehørReservedeler og tilbehør

ProductProduct Variant numberVariant number

ADAPTOR 12V BLK 5744164867

ADAPTOR 12V WHT 5744164870

33//33

VL38 GulvVL38 Gulv

louispoulsen.comlouispoulsen.com


	VL38 Gulv
	Vilhelm Lauritzen
	Product info
	Produktfamilie
	Product variants

	Design
	Vekt
	Farge
	Lysfordelingsdiagrammer
	Cartesian
	Isolux
	Polar

	Reservedeler og tilbehør


