SKIPPER

M E M B E R O F T H E F A G E R H U LT G R O U P

Skipper er vinnerarmaturen i et unikt produkt-utviklingsprosjektet, Personal Premium, som involverer
samtlige ansatte i ateljé Lyktan. Prosjektet ble lansert
med kunnskapsforbedring og forståelse for designprosessen som mål.
Sammen med teamet sitt skapte Olle Lundberg en
armaturserie med et stort utvalg optimerte lysbilder
som klarer å lyssette alle overflater med høy
lyskvalitet og god energieffektivitet på en måte som
er tiltalende synsergonomisk. Stolpearmaturen er
tilpasset både veier, gangstier og parkeringsplasser,
takket være fire forskjellige lysbilder.
Den opale, gjennomlyste midtdelen gir et mykt og
diffust lys som markerer armaturen og gir den
karakter. Samtidig forbedres synsergonomien på hele
armaturen ved at man reduserer både blendingsfaren og den opplevde intensiteten på nedlyset.

Skipper
		
Asymmetrisk lysbilde med gatebelysningsoptikk

Design		 Olle Lundberg
Materiale		 Armaturhus i støpt aluminium. Stolpetilkobling i
			 aluminium. Kuppel i opal akryl.
Montering		 Armaturhus monteres på arm, se tilbehør, som
			 monteres på 60 mm stolpe, alternativt på vegg.
Tillkobling
		

Armaturen leveres med 0,5 m 5x1,5 mm² gummikabel
og 5-pols hurtigkoblingskontakt.

Skipper
Symmetrisk og elliptisk lysbilde
Design		 Olle Lundberg
Materiale		 Armaturhus i støpt aluminium. Stolpetilkobling i
			 aluminium. Kuppel i opal akryl.
Montering		 Armaturhus monteres på arm, se tilbehør, som
			 monteres på 60 mm stolpe, alternativt på vegg.
Tillkobling		 Armaturen leveres med 0,5 m 5x1,5 mm² gummikabel
			 og 5-pols hurtigkoblingskontakt.

Standard farge		 Aluminiumgrå struktur RAL9006, Antrasittgrå struktur

Standard farge		 Aluminiumgrå struktur RAL9006, Antrasittgrå

			 RAL9023, Svart struktur RAL9005.

			 struktur RAL9023, Svart struktur RAL9005.

Lysspredning		 Finnes med to forskjellige lysmoduler. Lysmodul LM2:
			 til veier og gangstier. LM3: til bredere veier og
			 parkeringsplasser.
Rasteroptikk		 Leveres med herdet glass.
Lyskilde		 Utstyrt med LED-modul med Lumiled Luxeon Tx, 		
			 lysfarge 3000K alt. 4000K. Utstyrt med LEDIL-linser
			 for gatebelysning. Fargegjengivelse CRI min. 80. 		

Lysspredning		 Symmetrisk elliptisk lysbilde, samt symmetrisk
			 sirkulært lysbilde.
Rasteroptikk		 Skipper med symmetrisk elliptisk lysbilde leveres med
			 herdet glass og frostet film.
			 Skipper med symmetrisk sirkulært lysbilde leveres 		
			 med sirkulært prisme i akryl.
Lyskilde		 Utstyrt med LED-modul med Lumiled Luxeon M, 		

			 Lysfargetoleranse maks 3 SDCM.

			 lysfarge 3000K alt. 4000K.

			 Livslengde: L80B10 100 000h, L90B50 80 000h.

			 Fargegjengivelse CRI min. 80.

Annet		 Projisert vindoverflate 0,095 m². Vekt 12,2 kg.
				 Singelarm: 0,7 kg, Dobbelarm: 1,2 kg. Arm bestilles 		
				 separat. Stolpe ikke inkludert.
				 Nattsenkningsfunksjon tilgjengelig ved forespørsel.

			 Lysfargetoleranse maks 3 SDCM.
			 Livslengde: L90 50 000h.
Annet 		 Projisert vindoverflate 0,095 m². Vekt 9,2 kg.
				 Singelarm: 0,7 kg, Dobbelarm: 1,2 kg. Arm bestilles 		
				 separat. Stolpe ikke inkludert.
				 Nattsenkningsfunksjon tilgjengelig ved forespørsel.

For mer detaljert armaturdata, se aktuell

For mer detaljert armaturdata, se aktuell
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