OUTDOOR LIGHTING
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INTRODUCING
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CONCEPT BIG FLUX
Nyhet 2019: BIG FLUX, BIG FLUX NARROW och BIG FLUX ASYMMETRIC. Dessa tre
markspotlights har utvecklats för riktiga belysningsspecialister. BIG
FLUX-armaturerna passar perfekt till att belysa höga objekt med, när det bästa
alternativet är att fästa armaturen i ett borrat hål på 60 mm. Exempelvis höga väggar
eller träd som lyses upp nedifrån, från stenläggning eller träytor. Om du verkligen vill
ha speciella ljuseffekter i din utomhusmiljö, ta en titt på BIG FLUX ASSYMMETRIC.
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CON CEPT FLUX 2019

LITET FORMAT
STORT RESULTAT
Nyhet 2019: komplement till vår 60 mm:s markspotlight FLUX. I inte mindre än tre
varianter: BIG FLUX, BIG FLUX NARROW och BIG FLUX ASYMMETRIC. Med dessa tre
spotlights kan du enkelt belysa mycket höga objekt från ytor av trä eller sten. Borra ett hål
på 60 mm och fäst spotlighten. Lätt som en plätt! I kombination med tillbehöret SPIKE kan
man också montera BIX FLUX i grus.
BIG FLUX och BIG FLUX NARROW har ett ljusknippe som lyser rakt uppåt och är lika brett
åt alla håll. BIG FLUX ASYMMETRIC lyser också rakt uppåt, men har, tack vare den
asymmetriska linsen, två olika ljusbilder. Åt ena hållet är ljusbilden som en bred solfjäder,
om du vrider armaturen 90 grader uppstår ett smalt streck av ljus. Med denna armatur kan
man på ett unikt sätt belysa ribborna på en pergola, breda nischer eller passager i
trädgården.
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BI G FLUX

B IG F LU X N AR R OW
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BIG FLUX; perfekt för att belysa breda,
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Spänning: 12 V / Effekt: 3,00 W / Installations-

Spänning: 12 V / Effekt: 3,00 W / Installations-

Spänning: 12 V / Effekt: 3,00 W / Installations-

värde: 4,20 VA / Färgtemperatur: 3100 K / CRI:
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93 / Net luminous flux: 272 lm / Luminous
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93 / Net luminous flux: 258 lm / Luminous

efficacy: 91 lm/W / IP-klass: IP 67
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LUNA
Skräddarsy din BIG FLUX. Du kan själv bestämma vilken finish på BIG FLUX som
passar bäst i din trädgård. Armaturen levereras standard utan ring och kan beställas
separat i tre högkvalitativa varianter: Rostfritt stål eller anodiserat aluminium i
färgerna Pearl Grey och Black.

Förstklassig LEDiL-lins
R

Hölje av polykarbonat (kan köras över)

A++ Single Chip LED

Monteringsdel för spänningsfri
montering i trä eller sten.
60 mm i diameter

RING 68 finns tillgänglig
separat i Stainless Steel samt
i Pearl Grey och Black.

Pearl grey

Black

Stainless Steel

