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I de seneste år har vi set en stigning i brugen af armaturer med
brede lysende overflader og ensartet lys. Ikke et ondt ord om
mikroprismatisk optik og LED paneler, for vi har stadig en bred vifte
af produkter i den kategori. En gang i mellem skal der dog være
plads til at prøve noget andet. Variation. Det er netop, hvad vi
ønsker at tilbyde med Glamox C85.

Da man skabte C85, var målet ikke kun at
designe et armatur, som var anderledes, men
derimod også at designe selve lyset, der
kommer ud af armaturet. Et lys, der tilføjer
dybde og dimensioner til dets omgivelser.
Et lys, der ser diskret ud på afstand, er
behageligt når man kommer tættere på og
som lyser præcist, når man står under det.

TILFØRER DYBDE OG
DIMENSION TIL DETS
OMGIVELSER

DISKRET DESIGN PÅ
AFSTAND
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PRÆCIST
NÅR MAN STÅR
UNDER DET
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Høj lyskvalitet, lav blænding
Man kan argumentere for at Glamox, med dette design,
går tilbage til dets rødder. C85 er trods alt præget af
gitteroptik, som i de tidligere år har været et varemærke
for Glamox grundet den uovertrufne lyskvalitet.
Det er også vigtigt at huske, at C85 først og fremmest er et LED armatur, hvor hver
eneste detalje i designet er foretaget for at få den bedst mulige lyskvalitet ud af
hver diode.
Armaturets sammensætning minder om en symmetrisk samling af downlights, hvilket
resulterer i enestående lyskvalitet. Lyset udsendes via en diffuser, der reducerer
blænding fra de små, intense lysende dioder. Fra diffuseren rettes lyset i den
ønskede retning ved hjælp af en specieldesignet reflektor overtrukket med metal.
Reflektoren reducerer også blænding fra normale betragtningsvinkler.
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Et universelt design
Selvom der har været stor fokus på lyskvaliteten, har det ikke sat en stopper for at skabe
et æstetisk tiltalende design. Mønsteret, bestående af små lysmoduler, skaber et enkelt og
harmonisk udtryk, der appelerer til de fleste. Det gælder især for den påbyggede version, og
det understreges af den kompakte, helstøbte polykarbonat ramme, der omgiver lyset.
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Et energieffektivt og holdbart produkt
En anden fordel ved reflektor optikken brugt til C85 er, at den gør det muligt at omdanne en
stor del af energien til lys. Det betyder, at C85 armaturet kan producere mere end 130 lumen
per watt. C85 er også designet med holdbarhed og god varmekontrol i tankerne. Både
lyskilden og driveren har en anslået levetid på 100.000 timer, hvilket svarer til 22 år, hvis
lyset er tændt 12 timer om dagen 365 dage om året. Kombinationen af energieffektivitet, høj
kvalitet og holdbarhed gør, at drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er holdt på et minimum.
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Lysstyring
Glamox C85 fås med en DALI driver og kan anvendes sammen med alle lysstyringssystemer
fra Glamox. Armaturet kan leveres med integreret bevægelse- og dagslyssensorer. Integrerede
sensorer fås for at opnå funktioner som Wireless og wired DALI udover den klassiske relæ
baseret tænd/sluk sensor. Det gør C85 til et armatur, der let kan tilpasses forskellige niveauer
af fleksibilitet samt kompleksitet.

Se gerne vores hjemmeside for opdateret teknisk information!
Glamox bestræber sig på løbende at opgradere produkter med de nyeste
generationer af lyskilder, drivere og sensorer.
Vores hjemmeside er derfor den bedste kilde til teknisk data.
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Glamox C85-S

575x575 mm

Glamox C85-R

600x600 mm
625x625 mm

Øg sikkerheden med et
nødlyssystem
Glamox C85 fås med integreret nødlyssystem (standard,
selvtest eller DALI addressable), 1 eller 3 timer. Med et DALI
addressable system kan nødbelysningen og dets batterier
overvåges gennem et Central Monitoring system, som
automatisk genererer reporter.

Kan tilpasses de fleste loftsystemer
C85-R passer til alle 15 og 24 mm T-skinne lofter. For andre
lofttyper fås en monteringsramme med beslag som tilbehør.
Denne ramme kan benyttes til de fleste lofttyper på markedet
samt skjulte skinnesystemer og gipspladelofter. Den eksterne
driver gør installationen hurtig og nem.
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Forbedrer den menneskelige præstation
C85 fås med tunable white og DALI dæmp. Kombinationen af DALI dæmp og tunable white
giver mulighed for at justere lysets intensitet og farvetemperatur, hvilket gør, at den kan bruges
i en Human Centric Lighting løsning. Human Centric Lighting kan benyttes til at forbedre den
menneskelige præstation og trivsel på arbejdspladsen.
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Glamox-koncernen
Glamox er en norsk industrivirksomhed, som udvikler, fremstiller og distribuerer
professionelle belysningsløsninger til det globale marked.
Kvalitetsmærker og -løsninger

Teknologi og ekspertise

Glamox-koncernen ejer en række kvalitetsbrands inden for belysning,
herunder Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts og
Küttel. Glamox arbejder hele tiden på at opfylde kundernes behov og
forventninger ved at levere produkter og løsninger af høj kvalitet samt
service og support.

Vores produkter og løsninger er udviklet og testet af vores ingeniører
på vores egne forsknings- og testfaciliteter samt fremstillet og
certificeret i henhold til alle relevane kvalitets- og miljøstandarder.
De er baseret på den nyeste teknologi og ekspertise - og flere
generationers erfaring.

Se vores hjemmeside for mere

www.glamox.dk

information om vores 5 års garanti.

