
B&L Lund AB 
Bolum Samuelsgården 14 
521 98 Broddetorp 0500 - 49 13 55

info@absoflex.se
absoflex.se 
acqwool.se

akustikshopen.se
akustiktavla.se

LED belysning
Till vårt sortiment har vi valt ut belysning som kan monteras direkt i ditt 
bärverkstak, nedpendlad eller inuti en utanpåliggande ram mot vägg eller i tak.

Montage
Absorbenten monteras enkelt med byglar på vägg eller i tak, mellan befintliga installationer.  
Distansbyglar gör det möjligt att montera på ytor med befintliga kablar och rör.  
Absorbenten kan även monteras vertikalt som en baffel, inuti korg, skärm eller ramprofil.
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LED-panel dynamisk för undertak

Dimbar LED-panel med fjärrkontroll. Steglöst 
kelvinantal från 3000K-6000K. Fjärrkontrollen 
kan kopplas med 99 zoner med ett obegränsat 
antal armaturer i varje grupp. Armaturen 
kan monteras direkt i befintligt undertak, 
nedpendlad eller med utanpåliggande ram mot 
vägg eller i tak.

◊ Klass: IP20
◊ Effekt: 40W
◊ Färgtemperatur: dynamisk vit från  

3 000K-6 000K
◊ Ljusflöde: 3000K/3600lm, 4000K/3760lm, 

5000K/3850lm,6 000K/3920lm
◊ Spridningsvinkel: 120°
◊ Dimbar: ja med medföljande fjärrkontroll
◊ Format: 595x595x10mm
◊ Garanti: 3 år
◊ Livslängd: 35 000 timmar 

normal drifttid ca 2000 timmar/år 

LED spot H4 riktbar & dimbar
Riktbar LED-downlight med inbyggd drivare 
IP20. Flexibel armatur på 3 000K och 4 000K 
levereras med drivare, är dimbar med vanlig 
glödljusdimmer. 

◊ IP Klass: IP65
◊ Riktbar: Ja
◊ Effekt: 8,5W, 580Lm
◊ Färgtemperatur: 3 000K, 4 000K
◊ Livslängd: 75 000 H
◊ Spridningsvinkel: 38° / 60°
◊ Dimbar: Ja, inbyggd konverter
◊ Anslutning: direktanslutning till 230v
◊ Koppling: parallell
◊ Mått: Ø 90 mm x H 60 mm
◊ Hålbild: Ø 65-80 mm
◊ Garanti: 7 år

LED-panel för undertak

LED-panel lämpad för arbetslokaler och 
offentliga miljöer. Komplett med drivare och  
färdig för installation. Armaturen kan monteras 
direkt i befintligt undertak, nedpendlad eller 
med utanpåliggande ram mot vägg eller i tak.

◊ Klass: IP20
◊ Effekt: 43W
◊ Lumen: 3400lm
◊ Färgtemperatur: 4000K
◊ Spridningsvinkel: 120°
◊ Format: 600x600x10,5mm
◊ Dimbar: nej
◊ Garanti: 3 år
◊ Livslängd: 35 000 timmar  

normal drift-tid ca 2000 timmar/år 

Hella Highway 62W
Nedpendlad armatur med aluminiumstomme, 
patenterad stämning- (ambient/nattbelysning) 
och huvudljus i samma armatur. Möjlighet att 
ha 1, 2 eller 3 ambientringar i färgerna blå, 
vit eller orange att välja i mellan. Kåpan och 
skyddsglaset är av PMMA plast och ger ett ljus i 
högsta kvalitet.

◊ Klass: IP23
◊ Effekt:  41W, 3750Lm    

  60W, 5600Lm
◊ Färgtemperatur: 3 000K/ 4 000K/ 5 000K
◊ Riktbar: nej
◊ Anslutning: direktanslutning till 230v
◊ Dimbar: ja, med inbyggd konverter 1-10V
◊ Koppling: parallell
◊ Spridningsvinkel 20˚, 30˚, 60˚
◊ Livslängd: 50 000 H
◊ Garanti: 5 års garanti
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