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AIRLUM to elegancka zwieszana oprawa oświetleniowa

AIRLUM is an elegant pendant luminaire with a slim

o smukłej konstrukcji. Wyjątkowej lekkości dodaje jej wą-

design. Its narrow, illuminated edge with rounded cor-

ska podświetlana krawędź z zaokrąglonymi narożnikami.

ners adds to its exceptional lightness. The name of the

To właśnie wrażeniem światła unoszącego się w powie-

luminaire – AIRLUM – was inspired by the impression of

trzu zainspirowana została nazwa oprawy – AIRLUM. Sub-

light that’s ﬂoating in the air. The subtle casing conceals

telny korpus kryje wydajny wielowarstwowy układ optycz-

eﬃcient multi-layer optics with a microprismatic diﬀu-

ny z dyfuzorem mikropryzmatycznym. Takie rozwiąza-

ser. This solution ensures high visual comfort and glare

nie zapewnia wysoki komfort widzenia i ochronę przed

protection (UGR < 19). Versions with the DYNAWHI-

olśnieniem (UGR < 19). Wersja z funkcją DYNAWHITE po-

TE function also make it possible to adapt the colour

zwala także na dostosowanie temperatury barwowej,

temperature within a range between 2700 K to 5000 K

w zakresie od 2700 K do 5000 K, do aktualnych potrzeb.

to suit ongoing user needs. All these features make

Wszystkie te cechy sprawiają, że dzięki oprawom AIRLUM

AIRLUM luminaires an attractive element in the décor

wystrój nowoczesnych biur, reprezentacyjnych gabine-

of modern oﬃces, representative meeting areas or re-

tów czy recepcji wiele zyskuje – zarówno pod kątem este-

ceptions – improving them both in terms of aesthetics

tycznym, jak i funkcjonalnym.

and functionality.
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Wyjątkowy komfort widzenia użytkowników dzięki

Features & beneﬁts:
•

A sleek pendant luminaire

•

A multi-layered optical system

•

An evenly illuminated microprismatic diﬀuser

•

Exceptional user comfort thanks to

UGR<19

a UGR <19

•

Krawędź oprawy 17 mm

•

A 17 mm luminaire edge

•

Podświetlenie krawędziowe

•

Edge lighting

•

Zasilacz elektroniczny wewnątrz oprawy

•

Power supply inside the luminaire

•

Przewód zasilający przeźroczysty o dł. 2,5 m

•

Delivered with a 2.5 m power cable; wire suspensions

•

Obudowa z blachy stalowej z zaokrąglonymi narożnikami,

•

A steel sheet housing with rounded corners, painted

•

Strumień świetlny 2750 lm–5300 lm

•

Luminous ﬂux 2750 lm–5300 lm

•

Skuteczność świetlna 125 lm/W

•

Luminous eﬃcacy 125 lm/W

w komplecie. Zwieszaki i podsuﬁtka zamawiane osobno

and ceiling box to be ordered separately

lakierowana, RAL 9016

in RAL9016

Wersja DYNAWHITE

DYNAWHITE version

•

•

Możliwość zmiany temperatury barwowej w zakresie
2700 K–5000 K

Variable colour temperature within a range between
2700 K–5000 K
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