
U3 & U7 : infälld belysning enligt dina behov
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Infälld belysning för alla miljöer

Skolor, kontor, korridorer, hälsovård,…Infälld belysning är ett logiskt val i många 
miljöer.

I hälsovården väljer man ofta 
diffusorer eller softlight, dvs. 
En dold ljuskälla och en ljus 
komfortabel LED-belysning

I representations- och 
kommunikationsytor är 
downlights en optimal lösning.

I miljöer med höga visuella krav (ex. 
Kontor, lab), är förutom komfort även 
fokuserad ljusdistribution och hög 
verkningsgrad relevant. För dessa 
miljöer har ETAP utvecklat:  

• U3 med Shielded Lens teknologi

• U7 med LED+LENSTM teknologi
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Belysning som motsvarar dina behov

U3 (Shielded Lens)

U7 (LED+LENSTM)

FLEXIBILITET EKONOMI (TCO)

U3 och U7 finns i 3 underserier,  
varje med olika fokus:

På detta sätt kan du välja rätt belsyning,  
anpassad till behoven i ditt projekt.

KOMFORT
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Shielded Lens teknologi (U3)

Vår innovativa Shielded Lens optik med linser som är 
försänkta i avskärmningsmoduler så att ljuskällan knappt 
är synligt vid normal beaktningsvinkel. U3 armaturer ger låg 
bländning (UGR ≤ 19) och knappt 2% ljusnedgång (L98) över 
hela sin livslängd.

Avskärmning tvärs Avskärmning längs

Linser skärmar av ljuset och bestämmer 
ljusdistributionen (medium-bred eller 
mycket bred distribution).
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Linser ger en riktad 
ljusdistribution.

Linserna är infällda I små 
koppar för en behaglig 
ljusupplevelse.

Avskärmad ljuskälla: 
Dioderna är placerade 
bakom linser med en 
patenterad ytstruktur.

LED+LENSTM teknologi (U7)

Denna avancerade belysningsteknologi 
kombinerar högeffektsdioder med individuella 
linser. U7 armaturer ger låg bländning (UGR 
≤ 19) och knappt 2% ljusnedgång (L98) över 
hela sin livslängd.
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Vilken typ av infälld belysning skall jag välja?

JAG VILL HA INFÄLLDA ARMATURER

Som är synliga i undertaket.

Shielded Lens (U3) LED+LENSTM (U7)

Som integrerar diskret med undertaket 
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Vilken typ av infälld belysning skall jag välja? 

JAG VILL HA INFÄLLDA ARMATURER 

Som ger maximal visuell komfort 

OFC (Optimised For Comfort) 
Optimerad för komfort

Anpassade för fasta  
c/c-avstånd

• Små utrymmen där det passar 
med medel-bred ljusdistribution;

• 1-till-1 renovering;
• Stora ytor som enkelt skall kunna 

göras om till flera småutrymmen

OFR (Optimised For Renovation) 
Optimerad för renovering

Som ger möjlighet att maximera 
c/c-avstånd i stora utrymmen, 

reducera antal installerade 
armaturer och energiförbrukning. 

OFI (Optimised For Interdistances) 
Optimerad för avstånd

2,4m

max
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Underserie 1: Optimerad för komfort (OFC)  

Är komforten högsta prioritet?

Tack vare lägre ljusflöde och en större ljusemitterande 
yta ger OFC optimal comfort utan att kompromissa med 
effektiviteten.

Medelbred och bred ljusdistribution
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Underserie 2: Optimerad för renovering (OFR)

De har en medelbred ljusdistribution.  

I små utrymmen; I kontorslandskap med fasta avstånd 
(2.4 m) där möjlighet att konvertera till 

småkontor skall finnas; 

För 1-till-1 utbyte av gammal  
belysning (med 2.4 m c/c-avstånd).

OFR versionerna (U3 eller U7) är designade specifikt för c/c-avstånd på   2.4 m
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max
m

ax

Underserie 3: Optimerad för avstånd (OFI) 

OFI versionerna (U3 eller U7) är designade specifikt för så 
långa c/c-avstånd som möjligt.

Resultat: minimalt antal armaturer och optimerad 
energikostnad.

Extremt bred ljusdistribution 
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28.80m

14.40m

28.80m

14.40m

I praktiken (U3)

I ett utrymme på 28.8 x 14.4 meter, behöver du 72 armaturer för att få en belysningsnivå på 500 lx om du använder U31 (OFC) 
eller U39 (OFR). Med U33 (OFI) behöver du endast 32 armaturer för samma rum. 

OFC U31 OFR U39  OFI U33
Typ U3152/LEDN330S U3952/LEDN230S U3352/LEDN770S
Antal 72 72 32
Belysningsnivå 525 lx 507 lx 529 lx
Jämnhet 0.81 0.86 0.78
Total effekt 1656 W 1584 W 1408 W
Installerad effekt 0.76 W/m2/100 lx 0.75 W/m2/100 lx 0.64 W/m2/100 lx

OFC/OFR OFI

Detta dokument har sammanställts av ETAP med största noggrannhet. Uppgifterna i denna publikation är dock inte bindande och kan ändras på grund av teknisk utveckling. ETAP är inte 
ansvarskyldigt för skada, av vilket slag det vara må, till följd av användningen av detta dokument. LED MF @ 50.000H.
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28.80m

14.40m

28.80m

14.40m

I praktiken (U7)

I ett identiskt rum (28,8 x 14,4 meter) krävs 72 U71-armaturer (OFC eller OFR) för en belysningsstyrka på 500 lux. Med U73 
(OFI) krävs endast 32 armaturer i samma utrymme.

OFC U71 OFR U71 OFI U73
Typ U712R1/LEDN2430S U712R1/LEDN1230S U732R1/LEDN4870S
Antal 72 72 32
Belysningsnivå 531 lx 517 lx 544 lx
Jämnhet 0.85 0.83 0.81
Total effekt 1728 W 1872 W 1664 W
Installerad effekt 0.79 W/m2/100 lx 0.87 W/m2/100 lx 0.74 W/m2/100 lx

OFC/OFR OFI

Detta dokument har sammanställts av ETAP med största noggrannhet. Uppgifterna i denna publikation är dock inte bindande och kan ändras på grund av teknisk utveckling. ETAP är inte 
ansvarskyldigt för skada, av vilket slag det vara må, till följd av användningen av detta dokument. LED MF @ 50.000H.
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Serieöversikt 

U3

U31 (OFC) U39 (OFR) U33 (OFI)
Kvadratisk eller rektangulär kvadratisk kvadratisk eller  

rektangulär
kvadratisk eller rektangulär

2,000 till 5,000 lm 2,000 lm 3,000 eller 4,000 lm 3,000 till 7,000 lm
Vit eller aluminium avskärmning

UGR ≤ 19

3,000 eller 4,000 K

Ej dim / DALI / DALI ELS

Se produkter Se produkter Se produkter

U7

U71 – U72 (OFC) U71 (OFR) U73 (OFI)
Kvadratisk eller rektangulär Kvadratisk eller rektangulär Kvadratisk eller rektangulär

2,600 till 4,750 lm 2,000 till 3,000 lm 2,600 till 7,200 lm
UGR ≤ 16 or 19 UGR ≤ 19

3,000 or 4,000 K

Static / DALI / DALI ELS

Se produkter Se produkter Se produkter

https://www.etaplighting.com/sv/series/u3?series%5B0%5D=%3A266&series%5B1%5D=subranges%3AGeoptimaliseerd%20voor%20tussenafstanden&series%5B2%5D=subranges%3AOptimerad%20f%C3%B6r%20komfort&series%5B3%5D=subranges%3AOptimized%20for%20comfort
https://www.etaplighting.com/sv/series/u3?series%5B0%5D=%3A266&series%5B1%5D=subranges%3AGeoptimaliseerd%20voor%20tussenafstanden&series%5B2%5D=subranges%3AOptimerad%20f%C3%B6r%20renovering&series%5B3%5D=subranges%3AOptimized%20for%20renovation
https://www.etaplighting.com/sv/series/u3?series%5B0%5D=lighting_system%3A266&series%5B1%5D=subranges%3AOptimerad%20f%C3%B6r%20l%C3%A5ngt%20c/c-avst%C3%A5nd&series%5B2%5D=subranges%3AOptimized%20for%20interdistances
https://www.etaplighting.com/sv/series/u7?series%5B0%5D=subranges%3AOptimerad%20f%C3%B6r%20komfort&series%5B1%5D=subranges%3AOptimized%20for%20comfort
https://www.etaplighting.com/sv/series/u7?series%5B0%5D=subranges%3AOptimerad%20f%C3%B6r%20renovering&series%5B1%5D=subranges%3AOptimized%20for%20comfort
https://www.etaplighting.com/sv/series/u7?series%5B0%5D=subranges%3AOptimerad%20f%C3%B6r%20l%C3%A5ngt%20c/c-avst%C3%A5nd&series%5B1%5D=subranges%3AOptimized%20for%20comfort
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Lär känna familjerna



www.etaplighting.com

U3 & U7


