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Armaturet leverer et 100 % blændfrit lys. Den geometrisk
formede kuglekonstruktion bygger på princippet om at

belyse alle flader under samme vinkel. Hermed sikres et
ensartet lys rundt om armaturet, hvorved både vægge og

loft bliver oplyst. Lakeringen med matte undersider og
blanke overflader sikrer en flot reflektion af det

diffuserede lys, og der skabes en meget ensartet
lysudsendelse omkring armaturet.
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København.

HoshinoyaHoshinoya
KaruizawaKaruizawa

Project name:Project name: / / Project type:Project type:  / / 11//44

louispoulsen.comlouispoulsen.com

Design to Shape LightDesign to Shape Light



Product infoProduct info
InformationInformation

For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED-teknologien udvikles løbende. Specifikationerne er
baseret på nuværende teknologi.

MontageMontage

Ophæng: Ledning 2x1mm² og wire. Driver er indbygget i baldakin eller ekstern boks. Ledningslængde: 4m. Maks.
afstand mellem driver box og armatur: 20m.

OverfladeOverflade

Hvid, vådlakeret.

MaterialerMaterialer

Armaturhus: Højglansforkromet, optrukket aluminium. Skærme: Optrukket aluminium. Stel: Høj-glansforkromet,
ekstruderet messing.

Størrelser og vægtStørrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 600 x 650 x 600 Maks. 11,5 kg

KlasseKlasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse I.

Bemærkninger til varianterBemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt
fatningstype for lyskilder.

LyskildeLyskilde

LED 2700K 96W 
Lumen: 2741

InformationInformation

For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED-teknologien udvikles løbende. Specifikationerne er
baseret på nuværende teknologi.

Product variantsProduct variants
LyskildeLyskilde LumenLumen LysstyringLysstyring InstallationInstallation

LED 2700K 96W 2741 Dali Ext. driver

LED 3000K 96W 2986 Trådløs bluetooth Int. driver
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ProduktbeskrivelseProduktbeskrivelse
Nedhængt rundstrålende armatur
Det geometriske, kugleformede design er baseret på princippet om, at alle flader skal oplyses fra samme vinkel.
13 runde skærme sikrer mod direkte indkig til lyskilden
Ikonisk design
Øverste skærm skjuler armaturindsatsen
Ophæng i ledning med indbygget wire
Med baldakin specialdesignet til denne lampetype

MonteringMontering
Driver placeret i baldakinen
Mulighed for driver placeret i ekstern driverboks (kun Europa)
Ekstern driverboks kan placeres op til 20 m fra armaturet (kun Europa)
Kan monteres på 102 mm ottekantet tilslutningsdåse (kun USA)
Udskiftning af lyskilde ved fjernelse af nederste skærm uden brug af værktøj.

LysbeskrivelseLysbeskrivelse
100 % blændfrit lys
Den geometriske form sikrer ensartet lys omkring armaturet
De matlakerede undersider og de blanke oversider af lamelringene sikrer en effektiv refleksion af det diffuserede lys, så der skabes en diffus og ensartet fordeling af lyset omkring armaturet
100 % reflekteret lys
Rundstrålende lysfordeling
Udskiftelig LED
Dæmpbar

DesignDesign
Poul Henningsen

MaterialeMateriale
Skærme: Hvid, optrukket aluminium, 0,8 mm.
Ophængt i højkvalitetskabel af rustfrit stål
Armaturhus i højglansforkromet, optrukket aluminium
Indvendigt stel i mat, forkromet aluminium.
Fatning (glødelampe): Porcelæn, mogul-base, til klare PS-35-lyskilder (kun Europa).
Fatningens position er justerbar for at sikre, at lyskilden kan placeres korrekt, så armaturet lyser korrekt (kun Europa).
LED-varianter tilgængelige i 2700 K eller 3000 K med en CRI på 80.
LED-varianter med elektronisk constant current-driver, klasse II, til 120-277 V og 0-10 V dæmpning i baldakin. (kun USA)
LED-afskærmning: Specialfremstillet, sprøjtestøbt højtransmittans-afskærmning i polykarbonat med intern reflektor for korrekt belysning af skærme.
LED termisk styret af system med 2 køleelementer, en del i trykstøbt aluminium, en anden del i ekstruderet aluminium.
Øverste køleelement med åbent hul i midte for maksimal varmeafledning.
Tre heat pipes overfører effektivt varmeenergi mellem køleenhederne.
Baldakin (ikke-LED-variant): Kegle af optrukket aluminium med Ø 7,9" og højde 3,6". Baldakin (LED): Kuppel af hvid polykarbonat, Ø 9,4" højde 4,3". (kun USA)
Kabel: Hvidt, PVC-belagt, 4 m (USA)

VægtVægt
Min.: 10.232 kg Maks.: 11.509 kg
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OverfladeOverflade
Hvid

LysdistributionsdiagramLysdistributionsdiagram
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolarPolar

Reservedele & tilbehørReservedele & tilbehør

ProductProduct Variant numberVariant number

PH Artichoke/Louvre/LP centrum baldakin 5741480272

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 27K90 INT/DRV 5741096459

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 3K90 INT/DRV 5741096475

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 27K90 EXT/DRV 5741096637

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 3K90 EXT/DRV 5741096653

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-WB 27K INT/DRV 5741098583

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-WB 3K90 INT/DRV 5741098596
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