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ART er et design nedhængt arma-
tur, produceret i Europa som leve-
res med SAMSUNG LED teknologi. 
 
Armaturet er meget fleksibelt i 
forhold til styring, mængde af op 
og nedlys, kelvingrader mv.—og 
det gøre armaturet meget veleg-
net til mange opgaver, hvor der er 
særlig fokus på brugerens kom-
fort. 
 
Armaturet er velegnet til kontorer, 
institutioner, og steder som har de 
nyere krav til belysning med lav 
blænding, men steder hvor man 
også ønsker en rummelig belys-
ning ved hjælp af oplys funktio-
nen. 
 
Tilslutningen foregår i den medføl-
gende driverboks, som giver rum 
for at man kan bestille en langt 
række styringsformer. 
 
Kontakt os med de særlige mange 
muligheder der er i ART, eller se 
en demo i vores showroom. 
 
Bemærk at billederne vises med en 
dekorationslinie i afskærmningen, 
den leveres standard uden. 

Styring Watt Kelvin Afskærmning Lumen Lm/W Kg Model 

+DI1 45 Se herunder Nanoprismatisk/Opal 5300 118 5,0 ART5000DI18 

+DI2 49 Se herunder Nanoprismatisk/Opal 4800 96 5,2 ART5000DI2 

+MIXW 62 Se herunder Nanoprismatisk/Opal 3800 86 5,2 ART5000DI2MIXW 

Styringsmuligheder 
Styring Styringstype Direkte lys (nedlys) Indirekte lys (oplys) 

+DI1 1 kanal —Tænd/Sluk eller DALI 100% - 3000/4000/5700K Ej oplys 

+DI18 80% - 3000/4000/5700K 1 kanal —Tænd/Sluk eller DALI 20% - 3000/4000/5700K 

+DI15 50% - 3000/4000/5700K 1 kanal —Tænd/Sluk eller DALI 50% - 3000/4000/5700K 

+DI2 50% - 3000/4000/5700K 2 kanal —Tænd/Sluk eller DALI 50% - 3000/4000/5700K 

+RGB 50% - 3000/4000/5700K CASAMBI 50% - RGB 

+MIXW 50% - 2700-6500K CASAMBI eller DALI 50% - 2700-6500K 

+SRS 50% - 3000/4000/5700K SMART 50% - 3000/4000/5700K 

Type 
LED - SAMSUNG 
Forsyning 
230V (LED-Driver indbyg/seperat) 
Wattage 
Kontakt os 
Energimærkning 
A+ 
Farvetemperatur 
3000K/4000K/5300K 
MacAdams 
3 
Lysmængde 
Kontakt os 
Farvegengivelse Ra (CRI) 
Standard 80+  
Kan tilkøbes som 90+ 
Forventet levetid (v. Ta25o) 
100.000 timer — L85B10 
70.000 timer — L90B10 
Forkobling 
Se ”Styringsmuligheder”  
Montering 
Ved brug af medfølgende wiresæt 
(maks 2mtr nedhængt) 
Kabling 
Direkte i driverboks, tilslutning på 
loft. 
Udførelse 
Grå ramme i malet aluminium 
(RAL9006) - andre farver er muligt 
ved forespørgsel.  
Nanoprismatisk eller Opal af-
skærmning. 
Blænding 
UGR<19 ved nanoprismatisk 
Kapsling 
IP20 
Garanti 
Der ydes 5 års garanti på LED-
komponenter ved normal drift. 

ART, som også fås med nanoprismatisk af-
skærmning, som sikrer en meget lav blænding. 

A B C1 X Y R R1 C2 

1210 200 22 440 45 1030 440 37 
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Lareno A/S 
Islandsvej 5 
4681 Herfølge  

+45 56 27 64 66 
info@lareno.dk 
Lareno.dk 

Lav profil og enkel ophængning får ART til at 
fremstå diskret og minimalistisk.   

Illustrationen viser her ART ned-
hængningswire monteret i driver-

boks. Alternativt kan ART også 
monteres med wire uden driver-

boks, se afstandsmål ”R” 

Eksempler på lumen 
og wattager samt 

styringer—kontakt 
os for mere info. 

ART5000 DI15 


