
Naiad G3 LED HO
Naiad G3 LED HO är en lågbyggd, allroundarmatur bestyckad med LED-ljuskälla. Armaturen är
lämplig för många olika typer av miljöer till exempel industri och parkeringshus. Armaturen kan med
fördel användas i miljöer med temperatur -20° – +35° 
Naiad HO har extra högt ljusflöde. Naiad G3 LED HO är avsedd för montage dikt tak. Armaturen
skapar en bra allmänbelysning genom en opal kupa med kontrollerad bländning. 

Naiad G3 LED HO Dali – Kan kopplas som Dali eller alternativt som impulsstyrning/Switch. 
Naiad G3 LED HO RS är utrustad med en rörelsesensor som påvisar närvaro i sin närhet men
även på andra sidan glasrutor och tunna väggar. Kan vara känslig för vibrationer av hissar,
ventilation och dylikt. Mikrovågssensorer kan användas i utrymmen med temperatur från -20 till +70
grader. 
RS DIM – Versioner med RS DIM ökar från min (10 %) ljus till max fullt ljus, (korridorfunktion). Vilket
medför att det alltid finns ett trygghetsskapande ljus på 10 % och en direkt övergång till max ljus. 

Armaturer med RS tänder upp när man kommer in i rummet (inom förinställd räckviddskänslighet)
och släcker när man inte är där. Lämpar sig bäst för takhöjd upp till 4 m. 

Master/Slav: Naiad RS kan kopplas samman i grupper. En armatur med sensor kan kopplas till en
annan med sensor så att dessa båda följer varandra. De kan även kopplas till en slavarmatur utan
sensor. Slavarmaturen måste tillhöra samma fas och gruppsäkring som masterarmaturen. 

Armaturer per armaturgrupp: Naiad LED 53 watt = max 7 st (max 400 watt totalt).

Armaturstomme
Stomme och monteringsplåt av zinkbelagd plåt med vit pulverlackering. Gavlar av vit ASA-plast.

Anslutning
Ledningsinföring i gavlarna samt två införingar mot tak på armaturens baksida.

Bländskydd
Extruderad slät prismatisk opal kupa, i akrylplast.

Montering
I tak, på vägg eller på lina. 
Medföljande packning skall monteras vid nyckelhål för att erhålla kapslingsklass IP44.

Kapslingsklass
IP44

Ljuskälla
LED

Övrigt
Färgåtergivning Ra 80 
Initial SDCM 3 

LED kvarvarande ljusflöde - LLMF (lamp lumen maintenance factor), 50000h @ Ta25 °C: 0,85 (85%) 

Livslängd medianvärde LED-modul: L80B50, 68000h @ Ta 25 °C 

Driftdon teoretisk livslängd med beräknat bortfall 0,2%/1000h @ Ta25 °C (Min -20/Max +35): 100000h 

Naiad uppfyller kraven för D-märkning. 

Garanti enligt ALEM09.

Armaturspecifik information
E-nr E7213450

Benämning Naiad G3 HO L1502 830

Ljuskälla LED 3000K

Effekt 63W

Ljusflöde 8332lm

Färg armatur Vit/ Opal
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Vikt 3,5kg

Längd 1502mm

Bredd 159mm

Höjd 46mm

CC 1200mm

Naiad LED 1200 Naiad LED 602 Naiad LED

Naiad LED 1200
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