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Armaturet udsender et direkte og blændfrit horisontalt
lys, og samtidig reflekteres en del af lyset bagud af

hovedet og oplyser således den øverste del af armen.
Armaturhovedets ergonomiske design former lyset og

medvirker til optimal retning på lyset. Et simpelt mekanisk
system giver stor bevægelsesfrihed, så lyset altid kan

indstilles optimalt i arbejdsområdet. Skærmen er
hvidlakeret på indersiden, hvilket giver et komfortabelt,

diffuseret lys.

nendo – Oki Satonendo – Oki Sato
Designstudiet nendo er synonymt med designeren Oki Sato, som er født i 1977 i Toronto, Canada. Han
grundlagde designstudiet nendo i 2002. nendo betyder “ler” på japansk – eller mere specifikt “formgivning
af ler” såsom modellervoks.
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NJP Væg NJP Gulv NJP Mini

Product infoProduct info
InformationInformation

Ekstern strømforsyning på ledning. Armaturet har to dæmp indstillinger. Vægt er inkl. fod. Ønskes en anden form
for montering, end den som produktet er købt med, kan dette købes som tilbehør. For LED reserve kit kontakt
venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende
teknologi.

MontageMontage

Ledningstype: plast. Ledningslængde: 2m. Afbryder: På hoved. Timerfunktion: 4timer/8timer. Bordtykkelse: Ø10
Pind: 12-50mm. Ø40 Pind: 5-35mm. Bordklemme: op til 45mm. LED strømforsyning: Ekstern med stikprop.
Armaturet har to dæmp indstillinger.

OverfladeOverflade

Hvid, sort, lys alu grå eller mørk alu grå, pulverlakeret.

MaterialerMaterialer

Fod/base: Stål. Arme og lampehoved: Aluminium. Led: Anodiseret aluminium

Størrelser og vægtStørrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 220 x 480 x 480 Maks. 5,1 kg

KlasseKlasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

LyskildeLyskilde

LED 2700K 10W 
Lumen: 529

InformationInformation

Ekstern strømforsyning på ledning. Armaturet har to dæmp indstillinger. Vægt er inkl. fod. Ønskes en anden form
for montering, end den som produktet er købt med, kan dette købes som tilbehør. For LED reserve kit kontakt
venligst Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende
teknologi.

ProduktfamilieProduktfamilie

Product variantsProduct variants
FarveFarve MontageMontage LedningstypeLedningstype LyskildeLyskilde LumenLumen

 Hvid Bordklemme Hvid pc LED 2700K 10W 529

 Lys aluminium grå Fod Sort pc LED 3000K 10W 550

 Mørk aluminium grå Pind ø10

 Sort Pind ø40
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ProduktbeskrivelseProduktbeskrivelse
Bordlampe med stor bevægelsesfrihed i kip- og drejeled for både armaturhoved og -arme
Bordlampe kan bestilles med bordfod, bordklemme eller pind
Pinden er 10 mm og kan strammes ved hjælp af en kontramøtrik.
Bordklemmen kan anvendes på bordplader med en tykkelse på op til 45 mm
Bordlampens størrelse og indstillingsmuligheder gør det muligt at levere belysning i overensstemmelse med EN 12464
Lyskilde og armatur er forsænket i armaturhovedet for at undgå uønsket blænding af computerskærm
Armaturhovedet kan kippes og drejes
Bevægelige mekaniske dele kan efterspændes ved hjælp af enkle værktøjer, f.eks. unbrakonøgle eller skruetrækker.
Armaturet kan bestilles i sort eller hvid, pulverlakeret.
Let at rengøre

MonteringMontering
Enkel installation
Ekstern strømforsyning på ledning. Kan adskilles fra ledningen til armaturet.

LysbeskrivelseLysbeskrivelse
Lysfordelingen fra armaturhovedet er en kombination af direkte og reflekteret lys. Sikrer, at lyset diffuserer og fader blødt ud.
Lumenpakke sikrer belysning i overensstemmelse med EN 12264.
Armaturet oplyser sig selv
Asymmetrisk lysfordeling opnås ved vinkling af armaturhovedet
Højeffektiv COB-LED
Udskiftelig LED
Levetid på minimum 50.000 timer for driver og LED.
LED-CRI > 90.
Mulighed for LED-CCC på 2700 K og 3000 K
Armaturhovedet fungerer som køleelement, hvilket sikrer en god varmeafledning
Dæmpbar LED (trinvis dæmpning)
Programmerbar timerfunktion. 4 timer, 8 timer og sluk

DesignDesign
nendo

MaterialeMateriale
Overfladen er glat for lettere rengøring.
Armaturet er fremstillet i aluminium for øget holdbarhed og effektiv varmeafledning. Bordfoden er fremstillet af stål, så den får stor vægt og dermed øger lampens stabilitet.

VægtVægt
Min.: 1.221 kg Maks.: 5.128 kg

33//55

NJP BordNJP Bord

louispoulsen.comlouispoulsen.com



OverfladeOverflade
Hvid, Lys aluminium grå, Mørk aluminium grå, Sort

LysdistributionsdiagramLysdistributionsdiagram
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolarPolar

Reservedele & tilbehørReservedele & tilbehør
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ProductProduct Variant numberVariant number

NJP BORD, FOD HVID 5744164689

NJP BORD, FOD SORT 5744164692

NJP BORD, KLEMME HVID 5744164702

NJP BORD, KLEMME SORT 5744164715

NJP BORD, PIND Ø10 5744164728

Adaptor 12V sort 5744164867

Adaptor 12V hvid 5744164870

NJP BORD, PIND Ø40 5744165170

NJP BORD, FOD MØRK ALU GRÅ 5744165798

NJP BORD, FOD LYS ALU GRÅ 5744165808

NJP BORD, KLEMME MØRK ALU GRÅ 5744165811

NJP BORD, KLEMME LYS ALU GRÅ 5744165824

NJP bøsning plast 5744165183
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