
FLY 
PÅBYG OG NEDHÆNG 



FLY er et designarmatur med  
SAMSUNG LED teknologi.  
 
FLY giver et ensartet og behageligt 
lys med symmetrisk op- og 
nedadlysende effekt. 
 
Armaturet kan fås i forskellige 
farvetemperaturer og 
lumenpakker. 
Det kan også fås med dynamisk 
farvetemperatur som kan ski es 
fra 2700-6500K. Sammen med 
enten DALI T8 eller CASAMBI kan 
man nemt få de fordele en 
dynamisk farvetemperatur gør i et 
kontormiljø. 
 
FLY monteres som nedhæng vha. 
driverboks og medfølgende wire 
og 2 meter lledning. 
 
FLY er som et enkelt design 
armatur velegnet l nyere og 
ældre kontorer, 
recep onsområder, konference—
og mødelokaler. 

Type 
LED - SAMSUNG 
Forsyning 
230V (LED-Driver indbygget) 
Wa age 
26-77W 
Energimærkning 
A+ 
Farvetemperatur 
3000K/4000K/5700K 
Dynamisk 2700-6500K 
MacAdams 
3 
Blænding 
<19 
Lysmængde 
2500m—7100Lm 
Farvegengivelse Ra (CRI) 
80+ 
Forventet leve d LED (v. Ta25o) 
100.000 mer—L85B10 
70.000 mer—L90B10 
Forkobling 
Leveres standard med HF.  
Kan lkøbes med DALI, DALI T8 eller 
CASAMBI. 
Dimensioner 
Se skema på denne side. 
Montering 
Påbygning (kun str S) eller ned-
hængt i wire fra driverboks 
(medfølger, inkl. ledning ml. arma-
tur og driverboks). 
Kabling 
I midten af driverboks i 3– eller 5-
polet klemrække. 
Udførelse 
Armaturhus standard i gråmalet 
metal (RAL9007). 
Fås også i hvid eller sort udførelse. 
Op k i translucent akryl. 
Kapsling 
IP20 
Garan  
Der ydes 5 års garan  på LED-
komponenter ved normal daglig 
dri . 

Yderligere muligheder 
+DALI Driver for DALI 
+CAS Mulighed for CASAMBI lysstyring 
+WHI Armatur udført i hvidmalet metal 
+BLA Armatur udført i sortmalet metal 

FLY, i sit enkle udtryk og design, med medfølgende driverboks, wire og ledning (2mt.) 

Wa  Kelvin Lumen Lm/W Model 
26 3000/4000/5700 2500 96 FLY3000S 
44 3000/4000/5700 4100 93 FLY4000M 
63 3000/4000/5700 5800 92 FLY6000M 
77 3000/4000/5700 7100 92 FLY8000M 

Kg 
4,5 
7 
7 
7 

Str 
S 
M 
M 
M 
M 49 2700-6500 Dynamisk 4200 86 7 FLY4000MMIX 

Montering 
Påbyg/Nedhæng 
Nedhæng 
Nedhæng 
Nedhæng 
Nedhæng 

Str A B X Y 
S 638 435 224 23 
L 1227 435 445 45 
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FLY, den enkle translucente akrylplade som 
både giver armaturet gennemsig ghed som 
giver en mere rummelige fornemmelse, men 

som også  er med l at give en meget ensartet  
lysfordeling. 

FLY, med MIX og CASAMBI, giver mange mulig-
heder. Nem opsætning vha. smartphone og 

bluetooth, og mulighed for styring af farvetem-
peratur, både manuelt, men også automa sk, 

hvor man via. diagram kan indsæ e punkter  
e er klokkeslæt og ønsket farvetemperatur. 

Giver øget komfort i kontorområder 


