
    

Doo-WopDoo-Wop

Armaturet udsender et primært nedadrettet, blødt lys via
den hvidlakerede, kegleformede indre reflektor. Den ydre
reflektor, hovedskærmen, bidrager til at dirigere lyset op
og ned, samtidig med at formen medvirker til at sprede

det blødt diffuserede lys. Hovedskærmens indre oplyses
via en åbning i den indre kegleformede reflektor.
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Product infoProduct info
InformationInformation

De angivne wattager er maks. wattager. Bemærk at overfladen på messing, kobber og rustfri stål er ubehandlet.
Dette bevirker, at overfladen med tiden vil ændre sig og opnå patina. Denne proces kan allerede være begyndt,
når produktet bliver leveret.

MontageMontage

Ophæng: Ledning 2x0,75mm². Baldakin: Ja. Ledningslængde: 3m.

OverfladeOverflade

Hvid eller mørk grå, pulverlakeret eller blank messing, kobber eller stål.

MaterialerMaterialer

Skærm: Optrukket aluminium, messing, kobber eller rustfrit stål. Ophæng: Optrykt aluminum. Stag: Rustfrit stål.

Størrelser og vægtStørrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 283 x 245 x 283 Maks. 2,0 kg

KlasseKlasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

LyskildeLyskilde

1x60W E27

InformationInformation

De angivne wattager er maks. wattager. Bemærk at overfladen på messing, kobber og rustfri stål er ubehandlet.
Dette bevirker, at overfladen med tiden vil ændre sig og opnå patina. Denne proces kan allerede være begyndt,
når produktet bliver leveret.

Product variantsProduct variants
FarveFarve LyskildeLyskilde

 Hvid 1x60W E27

 Kobber

 Messing

 Mørk grå

 Rustfrit stål poleret
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ProduktbeskrivelseProduktbeskrivelse
Nedhængt armatur i metal.
Enkelt design.
Fås i flere forskellige farver.

MonteringMontering
Kan monteres på 102 mm ottekantet tilslutningsdåse. (Kun USA)

LysbeskrivelseLysbeskrivelse
Blændfrit, primært nedadrettet.

DesignDesign
Louis Poulsen A/S in cooperation with the Navy Buildings Department

MaterialeMateriale
Skærm: optrukket aluminium eller messing, 2 mm, hvid pulverlakering indvendigt for diffust lys.
Indvendig konus af optrukket aluminium, 2 mm, hvid pulverlakering.
Fatning: Porcelæn, E27.
Baldakin: Kegle Ø 135 mm x højde 23 mm af optrukket aluminium.
Ledning: 3 m hvid tekstil (Europa), PVC-belagt. (USA)

VægtVægt
Min.: 1.008 kg Maks.: 2.031 kg

OverfladeOverflade
Hvid, Kobber, Messing, Mørk grå, Rustfrit stål poleret

33//44

Doo-WopDoo-Wop

louispoulsen.comlouispoulsen.com



LysdistributionsdiagramLysdistributionsdiagram
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolarPolar

Reservedele & tilbehørReservedele & tilbehør

ProductProduct Variant numberVariant number

Baldakin hvid 2-delt tophat® 5749329034

Doo-Wop fatning + ledning ophæng 5741094613

44//44

Doo-WopDoo-Wop

louispoulsen.comlouispoulsen.com


	Doo-Wop
	Carl Hansen & Son Showroom
	INGENIØR’NE
	Product info
	Product variants

	Produktbeskrivelse
	Montering
	Lysbeskrivelse
	Design
	Materiale
	Vægt
	Overflade
	Lysdistributionsdiagram
	Cartesian
	Isolux
	Polar

	Reservedele & tilbehør


