
R8



Smart design,  
gränslös kreativitet

Ger mervärde åt alla rum
Den raffinerade designen ger arkitektoniskt värde åt R8-serien i de mest 
skilda miljöer: entréer, konferensrum eller utställningslokaler, butiker, skolor 
och sjukhus. Tack vare de olika ljusflödena – från 1450 – 5400 lumen – kan 
armaturerna användas som både accent- och allmänbelysning.

Unik design med högspecificerad finish
Med en diameter på bara 80 mm har R8 en slimmad och elegant design. 
HaloOptics®-diffusorn i opaliserad polykarbonat ger jämt belyst armatur, 
utan mörka områden. Själva armaturen är en helt tät enhet. De eleganta 
gavlarna passar perfekt optiken och det smala aluminiumhuset passar 
sömlöst optikens kontur. Drivenhet och kablar har blivit nästan osynliga. 

Gränslös kreativitet
Med R8-serien kan du fritt designa belysningen i rummen på ett lekfullt och 
kreativt sätt. Armaturerna finns i flera olika längder (787, 1 162 och 1 542 
mm) och kan installeras på många olika sätt – ytmonterade eller pendlade,
rampmonterade eller individuella, horisontella eller vertikala. Så ge din kreativa
fantasi fritt spelrum!
Tack vare en specialutveklad gavel kan R8-armaturerna länkas samman till en
ramp. På begära går det även att att få pendlad och ytmonterad individuell
armatur i en längre version med en längd på max 3 meter.
Pendlade armaturer kan levereras upp till två meter långa som standard, längre
längder finns att få på begäran.

R8-serien kombinerar unik design med högspecificerad 
finish och utmärkt prestanda. Tack vare de olika 
längderna, ljusflödena och installationsalternativen kan 
du med R8 välja fritt när du vill belysa rummen på ett 
kreativt sätt.

Med en diameter på bara 80 mm har R8 en slimmad och elegant design.

Tack vare en specialutveklad gavel kan R8-armaturerna länkas samman



Ett hållbart val
Den låga strömförbrukningen och långa livslängden på 
lysdioder gör även R8-serien till ett hållbart val. Armaturernas 
höga ljusutbyte – upp till 120 lumen per Watt – sänker 
energiförbrukningen. Efter 50 000 brinntimmar kan du 
fortfarande räkna med 92 % av den ursprungliga ljusstyrkan. 
Beroende på längd eller vilket ljusflöde som valts finns 
versioner med UGR <22 eller UGR <25 tillgängliga.

Integrerad nödbelysning
R8-armaturer kan utrustas med en akut enhet. På detta sätt 
kombinerar du belysning och nödbelysning i en och samma 
armatur. Armaturer med integrerad nödbelysning får ett större 
tekniskt fack.

Sortiment
R8-armaturer finns att få i 3 längder och 6 lumenpaket, i ytmonterade 
och pendlade versioner.

1 500 lm (UGR <22)

2 500 lm (UGR <25)

2 500 lm (UGR <22)

4 500 lm (UGR <25)

3 500 lm (UGR <22)

5 500 lm (UGR <25)

787 mm

1 162 mm

1 542 mm
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R8
Unik design, exceptionell prestanda 
Stämningsbelysning och allmänbelysning 
För representationsutrymmen
Kul och kreativt
Nödbelysning som special.
Låg energiförbrukning, lång livslängd

ETAP Lighting International NV, filial i Sverige - Rullagergatan 9  415 05 Göteborg
Tel. +46 (0)303 91155 - e-mail: info.se@etaplighting.com 

www.etaplighting.com


