
SKIPPER



Skipper är den vinnande armaturen i ett unikt

produktutvecklingsprojekt som involverade samtliga 

anställda på ateljé Lyktan samt utvalda designers.  

Projektet lanserades med syftet kunskapsförbättring 

samt förståelse av designprocessen. 

Tillsammans med sitt team skapade Olle Lundberg  

en armaturserie med ett brett utbud av optimerade 

ljusbilder som klarar av att belysa alla tänkta ytor med 

hög ljuskvalitet och bra energieffektivitet på ett syn-

ergonomiskt tilltalande sätt. Stolparmaturen är  

anpassad för både vägar, gångbanor och parkeringar 

tack vare fyra olika ljusbilder.

Den opala genomlysta mittdelen ger ett  

mjukt och diffust ljus som markerar armaturen  

och ger den karaktär. Samtidigt som synergonomin 

förbättras på hela armaturen genom att man  

reducerar både bländningsrisken och den  

upplevda intensiteten på nerljuset. 





  Asymmetrisk ljusbild med gatubelysningsoptik
 Design Olle Lundberg
 Material Armaturhus i gjuten aluminium. Stolpanslutning i  
  aluminium. Kupa i opal akryl.
 Montering Armaturhus monteras på arm, som monteras på   
  60 mm stolpe alternativt på vägg.
 Anslutning Armaturen levereras med 0,5 m 5x1,5 mm² gummikabel  
  och 5-polig snabbkopplingskontakt.
 Standardfärg Aluminiumgrå struktur RAL9006, Antracitgrå  
  struktur RAL9023, Svart struktur RAL9005.
 Ljusspridning Finns med två olika ljusmoduler. Ljusmodul LM2: för   
  vägar och gångbanor. LM3: för bredare vägar och   
  parkeringar.                                         
 Bländskydd Levereras med härdat glas. 
 Ljuskälla Utrustad med LED-modul bestyckad med Lumiled   
  Luxeon Tx, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Utrustad med   
  LEDIL-linser för gatubelysning.  
  Färgåtergivning CRI min. 80.  
  Livslängd: L80B10 100 000h, L90B50 80 000h.                                
 Övrigt Projicerad vindyta 0,095 m². Vikt 12,2 kg.  
  Singelarm: 0,7 kg, Dubbelarm: 1,2 kg.  
  Arm beställs separat. Stolpe ingår inte.    
  Nattsänkningsfunktion tillgänglig på förfrågan.                                                                                 

Skipper

För mer detaljerad armaturdata, se aktuell  

information på www.atelje-lyktan.se

  Symmetrisk och elliptisk ljusbild 

 Design Olle Lundberg
 Material Armaturhus i gjuten aluminium. Stolpanslutning i  
  aluminium. Kupa i opal akryl.
 Montering Armaturhus monteras på arm som monteras på   
  60 mm stolpe alternativt på vägg.
 Anslutning Armaturen levereras med 0,5 m 5x1,5 mm² gummikabel  
  och 5-polig snabbkopplingskontakt.
 Standardfärg Aluminiumgrå struktur RAL9006, Antracitgrå struktur  
  RAL9023, Svart struktur RAL9005.
 Ljusspridning Symmetrisk elliptisk ljusbild samt symmetrisk cirkulär   
  ljusbild.
 Bländskydd Skipper med symmetrisk elliptisk ljusbild levereras   
  med härdat glas och frostad film. 
  Skipper med symmetrisk cirkulär ljusbild levereras med  
  ett cirkulärt prisma i akryl och frostad film.
 Ljuskälla Utrustad med LED-modul bestyckad med Lumiled  
  Luxeon M, ljusfärg 3000K alt. 4000K.  
  Färgåtergivning CRI min. 80.  
  Livslängd: L90 50 000h.  
 Övrigt    Projicerad vindyta 0,095 m². Vikt 9,2 kg.  
  Singelarm: 0,7 kg, Dubbelarm: 1,2 kg.  
  Arm beställs separat. Stolpe ingår inte.    
  Nattsänkningsfunktion tillgänglig på förfrågan.      

Skipper

För mer detaljerad armaturdata, se aktuell  

information på www.atelje-lyktan.se
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