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high bay
prismpack

Inspirerad av vår historia, 
designad för att vara distinkt 
annorlunda och ta highbay-
belysning till nya höjder av 
ljusflöde och överlägsen 
ljusstyrning, kombinerar den 
nya Prismpack™ de senaste 
inom högeffektiva LED-
lampor och omdefinierar 
standarden för digital 
highbay-beslysning.  Den 
nya generationen Prismpack 
levererar lösningar som kan 
skräddarsys precis efter 
kundens specifika behov. 

I mer än 120 år har Holophane haft ett 
avundsvärt anseende världen över för 
vår expertis, kvalitet och innovation inom 
belysning. Från de tidigaste dagarna, 
då företaget banade vägen för den 
berömda glasrefraktorn, har Holophane 
varit ledande inom armaturer och 
belysningsdesign. Prismpack fortsätter 
stolt sin tradition och bygger vidare på 
vårt arv, att designa highbay-armatur 
med exceptionell optisk prestanda och 
värmehantering, vilket tillsammans 
levererar en lösning som är skalbar, 
flexibel och enkel att underhålla. 

Översikt

• Tillgänglig med lumen från 10 000 
 till 120 000 (levererade lumen).

•  Tre distributionsalternativ 
(Snäv, Medium och Bred)

•  4000K, 5000K & 6500K tillgängliga

•  CRI > 80.

•  Effektivitet upp till 150 lpw.

•  Tillgänglig med integrerad kontroll och 
nödalternativ.

• Systemlivslängd - 100 000 timmar vid 45 °C

• Systemlivslängd - 50 000 timmar vid 70 °C
   (High Ambient Version)

• Tunga industrier
• Fabriker
• Produktion
• Tillverkning
• Gjuterier

• Lager
• Monteringsområden
• Utställningshallar
• Sporthallar 

Tillämpningar

Gå till Holophanes webbplats för mer 
information www.holophane.co.uk

Godkännanden

Följer EN60598

DIN 18032-3/DIN EN 13964 (med .WG-alternativ)

IP65

-25 ˚C till 70˚C*

*Maximal lumenutgång 60 000 vid TA på 50 ˚C till 70 ˚C
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high bay
prismpack

Moduldesign
Optisk prestanda
Perfekt värmehantering 
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Funktioner och fördelar

Skalbart system

• Lumen sträcker sig från 10 000 till 120 
000 som uppnås via fem systemstorlekar 
vilka levererar utmärkt ROI för en 
mängd användningsområden.

• Monteringsalternativ för att omfatta ett 
flertal utmaningar för installation på plats.

Exceptionell optisk prestanda 

• Kombinerar PrismaLED-teknik 
vilken levererar en strålande effekt 
som kontrollerar LED-utgången 
exakt och reducerar bländning. 

• Optimax,™ inspirerad av Holophanes 
Superglass optiska teknik, maximerar 
prestandan med dagens digitala 
teknik. Optimax är designad för att 
leverera ett visuellt och bekvämt 
ljussystem med låg bländning.

Förbättrat lumenunderhåll 

• Vertikala ventilationsspår i armaturens 
kylflänskonvektion avlägsnar värme 
från kåpan och gör att luften cirkulerar 
bort från glaset för att minimera att 
smuts samlas på den optiska ytan.

• Glaslinsen säkerställer en låg elektrostatisk 
laddning som gör det mindre attraktivt 
för ansamling av damm och smuts, vilket 
förbättrar slitage på grund av smuts över 
tid.  Detta innebär att underhållsfaktorer 
med högre värde (Maintenance Factors, 
MF) kan användas i designberäkningar.

Flexibilitet 

• Lämplig för omgivningstemperaturer 
upp till 70 °C så att armaturen 
kan användas i olika miljöer.

Helt kontrollerbar 

• Integrerade styr- och nödalternativ.

• Kompatibel med HOLOSAir Lite, 
HOLOSAir och HOLOS Wired.

Specifikation

En industriell highbay-armatur med 
separerad värmekonstruktion, men 
med kopplad tvåfackskonstruktion. 
Det här tillåter armaturen att fungera 
i omgivningstemperaturer upp till 
70°C. Prismpack kan tillhandahålla 
den perfekta lösningen för nästan alla 
krävande industriella tillämpningar. 

Den marina aluminiumkonstruktionen 
med vertikal omkretsventilation 
möjliggör exceptionell värmehantering 
av både lysdioderna och drivhjulen. 

Holophane bygger vidare på sitt arv av optisk 
design. Det optiska systemet har utvecklats 
för monteringshöjder på upp till 25 m med ett 
skräddarsytt spegelformat aluminiumsystem 
med ett fasetterat reflektorsystem som finns 
i en mycket transmissiv klarglaslins. En 
prismatisk glasbrytare finns också tillgänglig. 

Transmissionsfacket i aluminium består 
av ett snäpplock för snabb åtkomst till de 
elektriska komponenterna inklusive LED-
drivrutinerna. Detta reducerar och förenklar 
produktunderhållet. En upphängningssats 
med stållina finns tillgängligt separat. 

Historia
          omdefinieras

high bay
prismpack
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optimax 
historia

Anpassade optiska strukturer skapade 
för att maximera prestandan från 
LED-teknik och samtidigt leverera 
total belysningskontroll. 

Snäv
0.5:1 SHR

Medium
1:1 SHR

Bred
1.6:1 SHR

Polar Candela Distribution Polar Candela Distribution Polar Candela Distribution

Låg bländning

Holophane’s nya Optimax™ 
reflektorteknik bygger på generationer 
av optisk expertis för att leverera 
marknadsledande prestanda och 
ljuskvalitet från en industriell 
highbay. Den modulära fasetterade 
reflektortekniken är utformad för 
att ge exakt optisk styrning och 
leverera ett omfattande urval av 
belysningsfördelningar som är tillgängliga 
för att skräddarsy din belysningsdesign 
efter byggnadsstrukturens geometri. 
Ljuset styrs exakt för optimal 
effektivitet. Den djupa avskärmningen 
av ljuskällan minskar bländning från 
lysdioderna. Detta i kombination med 
en låg reflektion av väggarnas ljus 
garanterar maximal visuell komfort. 

 

Prismpack erbjuder flexibilitet under 
designprocessen.  Många olika lumenpaket 
i kombination med förhållanden mellan 
avstånd och höjd från 0,5:1 till 1,6:1 (snäva, 
medelhöga och breda fördelningar) gör 
att formgivaren kan skräddarsy behovet 
av belysning för att passa byggnadens 
form exakt.  Detta ökar ljusanvändningen 
och förbättrar effektiviteten ytterligare.    

Låg bländning - Visuell komfort
Den unika Optimax-designen minskar 
dramatiskt Prismpacks uppenbara ljusstyrka 
jämfört med andra highbays med hög 
effekt. Ljus som LED-lamporna avger 
sprids över varje Optimax™-reflektor som 
i sin tur byggs upp i en modulstruktur 
som gör att ljuset kan spridas över den 
optiska ytan och minska flerpunktskällor 
och ge ett visuellt behagligt sken.  

Produkt av högsta kvalitet
Kvaliteten hos Prismpacks armatur talar 
för sig själv. Den reducerade kostnaden 
för den totala installationen för Prismpack-
belysningskonstruktion som i sin tur 
minskar installationskostnaderna för 
växlar, kablar, trunkning jämfört med 
en vanlig LED-highbaylösning.

Optimax™ förklarat
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prismaleds 
historia

VARFÖR GLAS?

Holophanes historia ligger i att det 
är det första företaget som tillämpar 
prismans principer som det ultimata 
sättet att kontrollera ljus, utnyttja 
och omdirigera utsignalen från 
ljuskällan med prismatiska medel 
för att tillhandahålla det bästa i 
kostnadseffektiv, effektiv belysning.  För 
över 120 år sedan sålde Holophane den 
första patenterade ljusdiffunderande 
ljuskäglan med borosilikatglas.

  

I dag förblir dessa principer kärnan i 
Holophanes produkter och teknik och 
som kulminerar i vår PrismaLED-teknik. 
Holophane-produkter med PrismaLED-
teknik ger följande fördelar:

Volumetrisk belysning 
“Volymetrisk belysning” ger en optimal 
blandning av ljus på väggar, mellanväggar 
samt vertikala och horisontella arbetsytor. 
Detta resulterar i reducerad skugga och 
upplevd ökad utrymmesvolym. Studier 
har visat att ökade belysningsnivåer vid 
horisontell och vertikal belysning ökar 
produktiviteten med upp till 5,7 %*.

Reducerar bländning 
Utan en lins kan LED-lampor orsaka en 
obehaglig bländning när de ses från vissa 
vinklar. PrismaLED prismatiska lins minskar 
bländningen genom att öka armaturens 
luminerade ytarea, vilket ger en mer 
attraktiv och behaglig belysningsmiljö.

Maximerar färgkonsekvens  
Med tiden kan LED-lampor missfärgas och 
blekna, vilket leder till en inkonsekvent färg 
på ljuset. PrismaLED-linsen distribuerar 
ljuset från enskilda LED-lampor så att 
eventuella färgförändringar är konsekventa.

Minimerar LED-feleffekt 
När du använder antingen en klar glas- 
eller plastlins resulterar enskilda LED-fel 
i svarta fläckar i ljusfördelningen. Med 
en PrismaLED prismatiska lins reduceras 
effekten av en trasig LED-lampa kraftigt vilket 
resulterar i ett mer enhetligt utseende. 

Ger överlägsen optisk kontroll
Standardlinser kan skapa en ojämn och dålig 
distribution i belysningsmiljöer. PrismaLED-
optik har överlägsen kontroll över ljuseffekten, 
vilket resulterar i en mer enhetlig distribution.

Holophane har valt att fokusera sin 
FoU-energi för att leverera två alternativ 
till glaslinser (klara eller prismatiska), 
som inte bara skyddar reflektorer 
och LED-lampor, utan ger också ett 
antal fördelar för dig som kund.

Glas är faktiskt ett mycket svårt material 
att arbeta med i tillverkningsprocessen, 
men vi har valt att investera stort i det 
här materialet eftersom det har stora 
ekonomiska fördelar vid användning. 
Här är några av dessa fördelar: 

*Källa: Mack trucks, Pa. USA, EC&M

Presentation av ett exempel på en industribyggnad med objekt 
med hjälp av armaturer med direkt ljus genom höga ljuskällor.

Presentation av samma scen där armaturer  
med PrismaLED-teknik används. 

Värmechock
Glas vidgas eller dras samman mycket 
lite vid värmepåverkan och det 
betyder en bättre tätning i skarvarna 
på grund av mindre rörelse. 

Släpper inte in UV
Solljus, dagsljus och strålning från lampor 
påverkar inte glas. Det sker ingen förändring 
vid långvarig exponering för solljus, 
ultraviolett eller infraröd strålning.

Långlivad 

Försämras inte med tiden!

Temperaturtålig
Glas står enkelt emot alla 
temperaturer som uppnås inom 
eller utanför armaturer.

Kemisk resistens
Glas påverkas knappt av 
några kemikalier som finns 
i industriella miljöer. 

Låg smutsansamling
Glas bygger inte upp elektrostatisk 
laddning till skillnad från 
metaller och plast.

Återvinningsbar 
Tillverkad av återvinningsbart glas.
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värme 
hantering

Tillförlitligheten och prestandan hos en 
LED-armatur beror på en kombination av 
faktorer.  Att hålla Tc-punkten (Tc är den 
hetaste delen av en elektrisk komponent) 
i styrutrustningen, LED-lamporna osv. 
så låg som möjligt är avgörande för att 
bibehålla armaturernas effektivitet.

Valet av kvalitetsmaterial som används i 
komponenterna, t.ex. transmissioner och 
de optiska höljen, är lika avgörande för att 
säkerställa att den värme som alstras av de 
elektriska komponenterna hanteras termiskt. 

Prismpack utnyttjar alla tre 
värmeöverföringsprinciper för ledning, 
konvektion och strålning för att säkerställa 
att lysdioderna som är monterade på den 
aluminiumstödda PCB:n och de elektroniska 
drivanordningarna är väl termiskt hanterade 
inom deras gränser för att maximera systemets 
livslängd. Drivanordningarna är monterade 
i sina egna höljen, termiskt frikopplade 
och separerade från LED-lamporna, för att 
säkerställa att den värme som genereras 
av varje individuell elektronisk komponent 
inte påverkar de övriga negativt.

Ledning
Tar bort värme från elektriska 
komponenter.

Konvektion
Från armaturens 
kylflänschassi och drivhöljet 
till den omgivande luften.

Strålning
Ytfinish och ytform  
designad för att maximera 
värmestrålning.

Lämplig för omgivningstemperaturer
på upp till 70 ° C som möjliggör  

armaturen som ska användas  
i olika miljöer.

Termiskt balanserad
LED-modul
Prismpack har utformats för att fungera
i en termisk jämvikt. LED
kluster placeras på lika avstånd
från båda LED-modulernas kylventiler
och de angränsande LED-klusterna.
Detta garanterar en minimal temperatur
variation över LED-populationen
inom montering som ger följande:

•  Förbättrad systemtillförlitlighet, minimera
 för tidiga LED-fel

• Lysdioder försämras i samma takt,  
 vilket garanterar giltigheten av  
 systemlivsdata

12 13



Modularitet
Prismpack har en modulär design 
som har utvecklats med en strategi 
som delar upp armatursystemet 
i individuella moduler (LED) och 
transmissioner som är fullt skalbara, 
underhållbara och uppgraderbara. 

Skalbarhet 

Prismpack är en helt skalbar armatur 
som har utvecklats runt en LED-modul 
som har möjligheten att användas i 
olika kombinationer av 1 till 6 moduler.  
Detta skapar en armatur som försäkrar 
visuell- och prestandakontinuitet, med 
ett lumenpaket från 10 000 till 120 000 
vilket gör det möjligt att använda dem för 
alla typer av inredningstillämpningar.

ModularitET
sKALBARHET 

Upp till 20 000 lumen

Upp till 80 000 lumen

Upp till 40 000 lumen

Över 100 000 lumen

Rekommenderat monteringshöjdintervall: 16m - 25m+Rekommenderat monteringshöjdintervall: 5m - 16m

Upp till 60 000 lumen

upp till

150
lm/W

Över 1 till 6 modul
konfigurationer
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Prismpack har designats med en klass  
som leder 1 tim eller 3 timmar
integrerad nödsituation som levererar
c.1.000 lumen. Att eliminera behov  
av ytterligare nödläge beslag inom  
din installation.

Prismpack finns alternativt med en intern  
DC-säkring som accepterar 176-275V DC  
om den används med en central
batterisystem. I den här konfigurationen
armaturen kommer att dimma till 15%  
av effekten.

NÖDSITUATION

INTEGRERAD NÖD 
ALTERNATIV

c.1000
lumen

produktion

nödsituation

I nödläge kommer endast den första modulen i Prismpack att drivas.
Servicevanlighet
Servicevanlighet ar den latthet med vilken
en produkt kan underhallas eller servas for
att isolera och byta ut eventuella felaktiga
komponenter utan att behova byta ut hela
transmissionen eller det optiska systemet.

Med en lätt avtagbar växellåda, 
nödbatterier inom Prismpack kan nås,  
ändras och ersättas in-situ.
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Servicevänlighet
Servicevänlighet är den lätthet med vilken 
en produkt kan underhållas eller servas för 
att isolera och byta ut eventuella felaktiga 
komponenter utan att behöva byta ut hela 
transmissionen eller det optiska systemet. 
Prismpack har utformas för att leverera 
alla dessa fördelar till slutanvändaren – 
under produktens hela livscykel. Med en 
transmissionskåpa som är lätt att ta bort, 
är det lättare att komma åt och ersätta 
den elektroniska utrustningen på plats.

SERVICEVÄNLIGHET

Ta bort  
transmissionskåpa

Stepg 3

Steg 4

Steg 2

Steg 1

Lossa drivanordningen 
och koppla bort 
från kåpan

Montera ny 
drivanordning med 
redan existerande 
skruvar och anslut 
elektriskt

Sätt på 
kåpan igen
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Uppgraderbarhet
Modulariteten hos Prismpack gör denna 
LED-armatur framtidssäker. LED-
modulerna kan uppgraderas – detta gör 
inte bara armaturen fullt underhållbar 
utan även helt uppgraderbar – eftersom 
LED-effektiviteten förbättras, förbättras 
även armaturen. Prismpack har också ett 
centralt monterat Zhaga-uttag för framtida 
uppgraderingar och tillägg av sensorer.

Uppgraderbarhet

Ta bort 
transmissionskåpa

Ta bort transmissionskåpa och 
anslut elektriskt. Ta bort ändkåpa 

och monteringskonsol.

Lossa LED-
modulens fästmutter 
och dra ut modulen.

Sätt i den nya modulen 
och koppla tillbaka den 
i transmissionskåpan. 
Dra åt bulten och sätt 
fast konsolen och 
därefter ändkåpan. 

Sätt tillbaka transmissionskåpan. 

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5
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INSTALLATIONS
ALTERNATIV

Prismpack är ett mångsidigt och effektivt 
belysningssystem som ger intelligenta 
lösningar för alla belysningsbehov. 
Armatursystemet kan vara 
ytmonterat, enpunktsupphängt eller 
tvåpunktsupphängt. Armaturen kommer 
alltid att levereras med en universell 
konsol som möjliggör montering på ytan 

eller montering genom upphängning 
(upphängningssats finns som tillbehör). 
För att underlätta elektrisk installation och 
för att säkerställa att armaturens helhet inte 
äventyras levereras varje armatur med 3 m 
flexibel kabel (5-core eller 6-core i nödfall).

* Upphängningssats säljs separat (PPS.SUS)

Ytmontering Enpunktsupphängning med 
anti-rotation tether *

Dubbelpunktsupphängning *

Flexibilitet

Anti-rotation tether
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prestations
jämförelse

Det är viktigt att kunder inom produktions- 
och logistikapplikationer hittar sätt att 
minska den mängd energi som krävs för 
att belysa deras anläggningar. Prismpack 
är ett LED-armatursystem som kan 
möjliggöra betydande energibesparingar 
och samtidigt ge omedelbar belysning 
och möjlighet att direkt dämpa ljusnivån.

Nybyggd
Designparameterscenario 1

Produktionsyta

• Smutsig miljö

• Reflektioner - C40% W30% F20%

• Rumsdimensioner (m) 100 x 100

• Total yta 10 000 m2

• Armaturinstallationshöjd på 16 m

• Lux-målsättning - 300 lux Enhetlighet - 
 > 0,6 enligt EN12464-1: 2011

• Anläggningen är i gång 12 timmar per dag,  
 365 dagar om året

• 2 års rengöringscykel

Använd produkt:

110 Prismpack High bay-armaturer

• Ljusflöde: c 38 000

• Ljuseffektivitet: 145 lm/W

• Enhetlighet: 0,68

• UGR: 20

• 2,89 W/m2

132 Likvärdiga High bay LED-armaturer 

• Ljusflöde: c 33 302

• Ljuseffektivitet: 129 lm/W

• Enhetlighet: 0,61

• UGR: 23

• 3,43 W/m2

Fördelar:

• 17 % färre armaturer som reducerar  
 kapital- och installationskostnader

• 16 % energireduktion för installationen

• Lägre bländningsklassificering

• Över 12 ton CO2sparats

• Smutsig miljö

• Reflektioner - C40% W30% F20%

• Rumsdimensioner (m) 100 x 100

• Total yta 10 000 m2

• Armaturinstallationshöjd på 26 m

• Lux-målsättning - 300 lux Enhetlighet - 
 > 0,6 enligt EN12464-1: 2011

• Anläggningen är i gång 24 timmar per dag,  
 365 dagar om året

• 2 års rengöringscykel

Befintliga armaturer

49 1 000 W HID High bay-armaturer

• Ljusflöde: 88 781 

• Ljuseffektivitet: 89 l,/W

• Enhetlighet: 0,57

• UGR: 27

• 4,90 W/m2

Använd produkt:

49 Prismpack High bay-armaturer

• Ljusflöde: 70 441 

• Ljuseffektivitet: 150 lm/W

• Enhetlighet: 0,75

• UGR: 18

• 2,30 W/m2

49 Likvärdiga High bay LED-armaturer

• Ljusflöde: 68 002 

• Ljuseffektivitet: 132 lm/W

• Enhetlighet: 0,67

• UGR: 21

• 2,56 W/m2

Fördelar:

• 53 % energibesparing år 1  
 jämfört med 1000W HID

• 10 % energibesparing år 1  
 jämfört med likvärdig LED

• Mer än 100 ton CO2sparats

• 24 % förbättring i enhetlighet

• Minskning av bländning

Retrobyggd
Designparameter Scenario 1

Tung industriyta

År 1 
Energikonsumtion (kWh)

År 1 
Total CO2 (ton)

127 150

Prismpack™ Likvärdig 
LED High bay

Prismpack™ Likvärdig 
LED High bay

66 79

År 1 
Energikonsumtion (kWh)

Prismpack™ 1 000W HID  
high bay

Likvärdig 
LED High bay

201 429 221

År 1 
Total CO2 (ton)

Prismpack™ 1 000 W HID  
High bay

Likvärdig 
LED High bay

105 225 116REDUCERA KOSTNADER

100
ton

CO2 sparad

53%
energi 

sparande
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kontrollinstrument

När Prismpack-armaturen är utrustad med 
valfria inbyggda kontrollenheter kan den ge 
ytterligare energibesparingar. Dessa fullständigt 
programmerbara sensorer dämpar armaturen 
till förinställda belysningsnivåer när rörelse inte 
längre detekteras och återställer armaturen 
till full belysning, utan störande blixt, inom tre 
sekunder efter att de känt av en rörelse. Varje 
sensor känner också av omgivande ljus, så att 
fixering av omkretsen kan dämpas till minimum 
när tillräckligt dagsljus kommer in i strukturen. 
Det fabriksmonterade trådlösa HOLOSAir 
nod introducerar den senaste trådlösa 
tekniken, ”mesh”, och ersätter trådbundna 
kommunikationssignaler mellan armaturer 
med problemfria trådlösa system som minskar 
kravet på kontrollkablar till varje armatur. 
DALI-styrning (1 x DALI-adresser **) Integrerat 
PIRA-tillval (3 till 17 m monteringshöjd). 

D4i-arkitekturenger en 
framtidssäker grund som 
gör det möjligt för användare 
att bygga vidare när deras 

anläggning/projekt är redo att välja nya tekniska 
framsteg. Den är utformad för att arbeta med 
framtidssäkra drivanordningar och sensorer 
som är erkända inom industrin och som har 
potential att öka energieffektiviteten och samla 
in olika typer av data. Genom att ha Prismpack 
D4i redo kan kunderna uppgradera/justera 
sin belysnings styrbarhet när de är redo.

.TZ02-alternativ 

Komplett med 4-stifts Zhaga-
uttag – Botten

.TZP-alternativ 

Komplett med 4-stifts Zhaga 
-uttag – Botten med en PIR 
bifogad

Fabriksstandard för .TZP

Högt läge: 100%
Lågläge: 40%
Tidsfördröjning: 5 minuter
Avstängning: Inaktiverad
Börvärde: Inaktiverat
Känslighet: Max
Upprampningstid: Inaktiverad
Tona nedtid: Inaktiverad
Fotocell På / Av: Inaktiverad

   

BESTÄLLNINGS
DETALJER

Kod Armatur (obligatorisk)
PPS Prismpack
PPH Prismpack hög omgivningstemperatur (Passar för upp till 70 °C)

Kod Typ av lampa (obligatorisk)
.LM10X8 LED-ljusmotor som producerar cirka 10 000 lm med en nominell 4 000 K färgtemperatur
.LM20X8 LED-ljusmotor som producerar cirka 20 000 lm med en nominell 4 000 K färgtemperatur
.LM30X8 LED-ljusmotor som producerar cirka 30 000 lm med en nominell 4 000 K färgtemperatur
.LM40X8 LED-ljusmotor som producerar cirka 40 000 lm med en nominell 4 000 K färgtemperatur
.LM50X8 LED-ljusmotor som producerar cirka 50 000 lm med en nominell 4 000 K färgtemperatur
.LM60X8 LED-ljusmotor som producerar cirka 60 000 lm med en nominell 4 000 K färgtemperatur
.LM70X8* LED-ljusmotor som producerar cirka 70 000 lm med en nominell 4 000 K färgtemperatur
.LM80X8* LED-ljusmotor som producerar cirka 80 000 lm med en nominell 4 000 K färgtemperatur
.LM90X8* LED-ljusmotor som producerar cirka 90 000 lm med en nominell 4 000 K färgtemperatur
.LM100X8* LED-ljusmotor som producerar cirka 100 000 lm med en nominell 4 000 K färgtemperatur
.LM110X8* LED-ljusmotor som producerar cirka 110 000 lm med en nominell 4 000 K färgtemperatur
.LM120X8* LED-ljusmotor som producerar cirka 120 000 lm med en nominell 4 000 K färgtemperatur

Kod Ljusinstrument (obligatorisk)
.M1 1 Modul
.M2 2 Modul
.M3 3 Modul
.M4 4 Modul
.M6 6 Modul 

Kod Fördelning (obligatorisk)
.ND Snäv fördelning
.MD Medium fördelning
.WD Bred fördelning

Kod Färg (obligatorisk)
.C1 Smooth White (RAL9016)
RAL**** RAL-färg (Kundens val)

Kod Lins (valbar)
.PGL Prismatisk glaslins 

Kod Dimningsutgångar (valbar)
.LRD DALI-aktiverad (all ledningsdragning på anläggningens kontroller ska vara slutförda i enlighet med respektive 

styrsystems Installationsinstruktioner (och begränsningar). Holophane kan inte hållas ansvarig för driften av sina 
armaturer med kontrollsystem från tredje part)

.CL7 Programmerad för att leverera 70 % av de initiala armaturerna under armaturens livslängd

.CL8 Programmerad för att leverera 80 % av de initiala armaturerna under armaturens livslängd

.CL9 Programmerad för att leverera 90 % av de initiala armaturerna under armaturens livslängd
Kod Nödfall (valbar)
.VDC Armatur levererad med intern DC-säkring för att acceptera 176-275VDC. Armaturen dimmar till 15 %.
.EM1* Fristående (självtest) 1 tim bibehållet nödbatteri och inverterare – cirka 1000 lumen
.EM3* Fristående (självtest) 3 tim bibehållet nödbatteri och inverterare – cirka 1000 lumen

Kod Kontrollinstrument
.PH0 Integrerad PIR, lämplig upp till 16m. Stängs av efter 10 minuters inaktivitet - endast 

kopplingsfunktion. Fjärrprogrammeras med tillbehör HEL.PRG (köps separat).
.PH1 Integrerad PIR, lämplig upp till 16m. Dämpas till 30% efter 10 minuters inaktivitet - stängs 

av efter ytterligare 10 minuter. Fjärrprogrammeras med tillbehör HEL.PRG (köps separat).
.WIH Integrerad trådlös nod, stöder gruppering, lämplig upp till 16m - inkluderar PIR och 

fotocell (Kräver SER.COM.DAY eller SER.COM.NIGHT idrifttagning)
.TZ02* Komplett med 4-stifts Zhaga-uttag – "Botten" (lämplig nod/närvarodetektor levererad av 

andra) med väderbeständig låsskiva
.TZP* Komplett med 4-stifts Zhaga-uttag – "Botten" med en PIR (fastsittande) för 360º, 

 gång och slutet av gången. För montering på 3–13 m (inpassad).
Kod Skydd
.WG Kabelskydd

Kod Fästmetod
.CA Säkerhetskedjefäste (kedja ingår inte)

Kod       Inkapsling (alternativ)
.SF        Silikonfri*  

PPS .LM10X8 .1M .ND .C1 .PGL .LRD .VDC .WI .WG .CA .SF

Exempel

* Ej tillgängligt med PPH. 

Obs: Armaturen kommer alltid att levereras med en universalkonsol som möjliggör ytmontering eller upphängningsmontering 
(upphängningssatser finns som tillbehör). Levereras med 3 m flexibel kabel (5-core eller 6-core vid nödfall).

Lumendata anses vara representativa för den visade konfigurationen och kan variera med en flödestolerans på +/- 7 %  
(typiskt för LED-tillverkarens data) och armatureffekt på +/- 5 %.

Tillbehör 
PPS.SUS  Upphängningssats (1 m) – inkluderar 2 st upphängningsledningar, fixeringssats och antirotation för enpunktsupphängning

HEL.PRG Fjärrprogrammeringsenhet. Lämplig för armaturer med tillval PH0/PL1/PH1 PIR -enheter. Programmeringsområde upp till 20m.

Byt ut X med
4 för 4000K,

5 för 5000K och
6 för 6500K

3-17m 
HOLOS Air

3-13m 
.TZP
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DIMENSIONER  
& PRESTANDA

Note: Mechanical dimensions only. Space taken up by 
led-module to electrical compartment cable not included. 
Please allow an extra 60mm for cable.
Please allow an extra 150mm for side mounted sensor.
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.WG: HÖJD
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8

0

.PGL: HÖJD

1 Modul 2 Modul 3 Modul

4 Modul 6 Modul

1 Modul 2 & 4 Modul 3 & 6 Modul

Vikt kg*

1 Modul 7.1

2 Modul 13.0

3 Modul 19.1

4 Modul 27.7

6 Modul 39.8

Obs: Obs: Specifikationerna för Holophane-armaturerna representerar typiska värden. Alla beskrivningar, illustrationer, 
ritningar och specifikationer i Holophane-katalogen och på hemsidan utgör endast allmänna uppgifter om de varor 
de avser och ska inte användas för att formge någon form av kontrakt. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra 
specifikationerna enligt eget gottfinnande och utan föregående meddelande eller offentliggörande.

*Avser endast standardarmatur. Beräknar inte vikten av ytterligare alternativ eller tillbehör.

Obs: Endast mekaniska dimensioner. Utrymme som tas upp av  LED-modulen till kabeln 
för elektrisk fack ingår inte.  Beräkna ytterligare 60 mm på varje sida för kabel.
Beräkna extra 150 mm för sidomonterad sensor.

150m
m

150m
m

dimensions in mm

Typisk armaturprestanda

Konfiguration Levererade 
Lumen

LED 
-moduler

Energikon-
sumtion 

W

Armaturef-
fektivitet 

(lpw)

LED-modulens  
nominella livslängd  
(L70B50 @ tq 40˚C)

Standarversion

PPS.LM2048.M1 ca 20 000 1 133 148 100 000 tim

PPS.LM2048.M2 ca 20 000 2 129 159 100 000 tim

PPS.LM3048.M2 ca 30 000 2 199 153 100 000 tim

PPS.LM3048.M3 ca 30 000 3 194 159 100 000 tim

PPS.LM4048.M2 ca 40 000 2 267 148 100 000 tim

PPS.LM4048.M4 ca 40 000 4 258 159 100 000 tim

PPS.LM5048.M3 ca 50 000 3 332 151 100 000 tim

PPS.LM6048.M3 ca 60 000 3 400 148 100 000 tim

PPS.LM6048.M6 ca 60 000 6 388 159 100 000 tim

PPS.LM7048.M4 ca 70 000 4 469 150 100 000 tim

PPS.LM8048.M4 ca 80 000 4 533 148 100 000 tim

PPS.LM9048.M6 ca 90 000 6 597 153 100 000 tim

PPS.LM10048.M6 ca 100 000 6 665 151 100 000 tim

PPS.LM11048.M6 ca 110 000 6 746 149 100 000 tim

PPS.LM12048.M6 ca 120 000 6 800 148 100 000 tim

Klassad livslängd  
LED-modul  

(L70B50 @tq 70˚C)

Verision för hög omgivning

PPH.LM1048.M1 ca 10 000 1 68 151 100 000 tim

PPH.LM2048.M2 ca 20 000 2 137 151 100 000 tim

PPH.LM3048.M3 ca 30 000 3 205 151 100 000 tim

PPH.LM4048.M4 ca 40 000 4 273 151 100 000 tim

PPH.LM5048.M6 ca 50 000 5 331 153 100 000 tim

PPH.LM6048.M6 ca 60 000 6 410 151 100 000 tim

*Genomsnitt av alla distributionstyper.

System Life – 100,000 Hrs at 45°C

System Life – 50,000 Hrs at 70°C (High Ambient Version)
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pack

Holophane Europe Limited
Bond Avenue, Bletchley, Milton Keynes MK1 1JG  United Kingdom

Telephone: +44 (0)1908 649292   UK Fax: +44 (0)1908 367618
International Fax: +44 (0)1908 363789
E-mail: info@holophane.co.uk

www.holophane.co.uk
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