OUTDOOR LIGHTING

VI INTRODUCERAR

KONCEPTET NERO
2019 förnyade vi NERO och BIG NERO (NARROW) fullständigt. Båda armaturerna
har fått en modernare design och har försetts med A och A++ lysdioder. Tack vare
den släta ringen kan de användas i ytor av gräs, grus, trä och stenbeläggning. BIG
NERO (NARROW) är dessutom utrustad med "in-lite Motion", som gör att ljuskällan
kan vinklas med hjälp av en magnet. På så sätt kan man mycket enkelt justera
ljuskällan efter det objekt som ska belysas utan att behöva öppna armaturen.
Praktiskt och superenkelt.

NE R O & B I G N E R O ( N A R ROW)

MAXIMALT LJUS, DESIGN
OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET
NERO har fått en helt ny design. Den har en elegant insida, slät ring och ett hölje i Black. LED-ljuskällan
med single chip ger NERO en snygg, stram ljusbild med en ljusräckvidd på minst 8 meter och en vinkel
på 25 grader. Perfekt för att belysa träd nedifrån markytan, till exempel från grus eller gräs.
Från och med nu finns BIG NERO i två varianter: BIG NERO har ett brett ljusknippe på 49 grader och BIG
NERO NARROW ett smalt ljusknippe på 18 grader. Med dessa armaturer är det nu ännu enklare att belysa
höga träd med bred krona (som gamla ekar) och höga, pelarformade träd. De kan dessutom monteras i
alla sorters ytor.
BIG NERO är utrustad med den nya tekniken in-lite Motion. Tack vare den kan man vinkla ljuskällan utan
att öppna armaturen. Håll helt enkelt den bifogade magneten mot in-lite-logotypen så kommer ljuskällan
att vinklas automatiskt. in-lite Motion gör det ännu enklare att när som helst anpassa ljuset i din trädgård.
Praktiskt och superenkelt.
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NERO är perfekt för att belysa träd

BIG NERO är rätt armatur om du vill

Vill du belysa ett högt, smalt träd eller en

nedifrån markytan, till exempel från grus

belysa höga träd eller fasader. Montera

gavel nedifrån? Med armaturen i grus,

eller gräs. Tack vare den nya designen

den i grus, gräs, stenbeläggning eller trä.

gräs, stenläggning eller trä? Välj då BIG

med slät ring kan armaturen nu också

Med hjälp av in-lite Motion kan man rikta

NERO NARROW. Armaturen har en

Installera BIG NERO (NARROW) i

användas i sten och trä. NERO har en

ljuset perfekt på trädet eller fasaden.

ljusräckvidd på minst 14 meter och en

din belysningsplan? Använd endast 10/2

ljusräckvidd på minst 8 meter och en

NERO har en ljusräckvidd på minst 6,5

ljusvinkel på 18 grader. Vinkla enkelt

-kabeln och ta hänsyn till en max kabellängd

ljusvinkel på 25 grader. Ljuskällan i NERO

meter och en ljusvinkel på 49 grader.

ljuskällan i rätt riktning med in-lite Motion.

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

Spänning: 12 V / Effekt: 7,50 W / Installationsvä-

Spänning: 12 V / Effekt: 7,50 W / Installationsvä-

värde: 4,70 VA / Färgtemperatur: 3100 K CRI:

rde: 11,90 VA / Färgtemperatur: 3100 K CRI: 91

rde: 11,90 VA / Färgtemperatur: 3100 K CRI: 91

91 / Net luminous flux: 257 lm / Luminous

/ Net luminous flux: 488 lm / Luminous

/ Net luminous flux: 476 lm / Luminous

efficacy: 86 lm/W / IP-klass: IP 67

efficacy: 65 lm/W / IP-klass: IP 67

efficacy: 63 lm/W / IP-klass: IP 67

kan inte vinklas.

Installationsregler

på 40 m. Överskrid inte det maximala antalet
armaturer. HUB 50: max. fyra BIG NERO
(NARROW) armaturer och HUB-100
max. sju.

NERO
Ring 130 mm - borrhål 116 mm
R

Förstklassig LEDiL-lins
Klass A++ Single Chip LED
Aluminiumring med
beläggning av hållbar FCBV
Högkvalitativ markspotlight
av syntetmaterial

BIG NERO (NARROW)
Ring 170 mm - borrhål 142 mm
Aluminiumring med
beläggning av hållbar FCBV
R

Förstklassig LEDiL-lins
Klass A Single Chip LED
in-lite Motion ljuskälla som kan vinklas
in-lite Motion-punkt: håll magneten
här för att vinkla ljuskällan

Högkvalitativ markspotlight av aluminium

Bifogad magnet för att vinkla
ljuskällan i BIG NERO (NARROW)

BIG NERO & BIG NERO NARROW
är försedda med

