
Plafond Orbis LED – Multi-Sens 

Designad plafond av Björklund & Orrling. Stomme av pulverlackerad stålplåt 
samt opal akrylkupa med bajonettlåsning. Ramen som går en liten bit upp 
mot taket ger en lättare och mer ”svävande” känsla när den är monterad i 
taket eller på väggen. Minimalt med miljöpåverkan då tillverkningen sker i 
Sverige. Kabelanslutning via armaturens baksida samt 2st knockout hål 180°
för överkoppling.
Ansluts smidigt via en 3-polig snabbkopplingsplint 1,5-2mm².
Tillbehör:
Finns en infällnadsbygel som möjliggör att montera plafonden som 
halvinfälld i ett innertak.

Färg Vit

Färgtemperatur (K) 3000k

CRI / Ra >80

SDCM (Färgtolerans) 3

Inbyggt drivdon Ja

Skyddsklass I

Anslutning 220-240V

Livslängd 100 000h / L80

Kappslingsklass IP-44

Slagtålighet (IK-klass) IK-08

Montage Dikt tak, vägg

Vikt 1,2 - 2,8kg

Anslutning 3-pol snabbkopplingsplint

Multi-Sens
Armaturen kan användas som närvarosensor on/off eller som konstant 
grundljus 10% med full effekt 100% vid närvaro. 
Det går även ställa in armaturen manuellt att släckas helt efter en viss tid (30 sek-24 h). Via switchar är det även 
möjligt att ställa ner effekten på armaturen för att kunna justera ljusflödet. Armaturen levereras fabriksinställd
med konstant grundljus 10% och går upp på 100% vid rörelse, 3 min efter sista registrerade rörelse går den 
återigen ner på 10% grundljus. 
Alla inställningar görs enkelt via on/off switchar. För extra energibesparing kan man använda sig utav 
nattljusfunktionen. Vilket innebär att armaturen är släckt dagtid och endast aktiv under kväll/natten.
• Sensor On/Off inkl. dagsljusrelä. 

• Grundljus/Nattljus (24h) ligger på 10 % effekt och aktiveras upp till full effekt vid närvaro.

• Sensor Dim 10 %, armaturen dimmas ner till grundljus 10% och släcker sedan helt efter inställd tid. 

• Ställbara Effekter/Ljusflöden. OBS!! 14w armaturen har ej denna funktionen

• OBS!! Kan ej slava vidare till andra armaturer

• Nattljusfunktion, släckt dagtid men ligger kvar på grundljus över natten. Ex 25/75lux, armaturen aktiv under 

25lux och släcker vid 75lux. (detta är fabriksinställningen)

Produktblad

Denna produkt innehåller ljuskällor 
med energieffektivitetsklass:

3000 K         4000K

Armaturerna kan även tillverkas med färgtemperatur 4000K & valfri färg.

Art.nr Enr Modell Effekt (w) Ljusflöde (lm) Färgtemp (k) Färg Ø (mm) Höjd (mm) Avsäkring

5126 - Multi-Sens 14 1364 3000k Vit 370 98 C16A=35

5136 - Multi-Sens 18 1808 3000k Vit 416 101 C16A=34

5146 - Multi-Sens 22 2228 3000k Vit 466 103 C16A=34

5146-28 - Multi-Sens 27 2644 3000k Vit 466 103 C16A=34


