
 

VL38 VægVL38 Væg

Armaturet udsender et direkte og retningsbestemt lys.
Det vipbare armaturhoved sikrer en optimal

lysdistribution. Skærmen er hvidlakeret på indersiden og
udsender derfor et behageligt lys.

Vilhelm LauritzenVilhelm Lauritzen
Vilhelm Lauritzen (1894-1984) er en Danmarks mest betydende arkitekter nogensinde, og han var den
banebrydende repræsentant for den danske funktionalisme. Flere af hans bygninger, Nørrebro Teater (1931-
32), Daells Varehus (1928-35), Radiohuset (1936-41), og den første lufthavn i Kastrup (1937-39),
repræsenterede koncentratet af det moderne liv.
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VL38 Bord VL38 Gulv

Product infoProduct info
InformationInformation

Bemærk at overfladen på messing er ubehandlet. Dette bevirker, at overfladen med tiden vil ændre sig og opnå
patina. Mulighed for indstilling af bestemt lys niveau ved tænd/sluk, aktuel når vægafbryderen anvendes. LED
strømforsyning integreret i bagdåsen. To lys niveauer 50% og 100%. Timer-funktion til automatisk slukning, der
kan indstilles til 4 timer/8 timer. Vipbart og drejbart indstilleligt armaturhoved. For LED reserve kit kontakt venligst
Louis Poulsen. LED teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.

MontageMontage

Ledningstype: Plast. Ledningslængde: 3,3m. Afbryder: På bagdåse. 2 lys niveauer. Timerfunktion: 4timer/8timer.
LED strømforsyning: Integreret i bagdåsen.

OverfladeOverflade

Børstet messing. Hvid eller sort, pulverlakeret.

MaterialerMaterialer

Bagdåse: Udstandset aluminium. Skærm: Optrukket aluminium. Arm: messing.

Størrelser og vægtStørrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 135 x 190 x 290 Maks. 1,1 kg

KlasseKlasse

Tæthedsklasse IP20, Isolationsklasse II.

LyskildeLyskilde

LED 2700K 9.6W 
Lumen: 416

InformationInformation

Bemærk at overfladen på messing er ubehandlet. Dette bevirker, at overfladen med tiden vil ændre sig og opnå
patina. Mulighed for indstilling af bestemt lys niveau ved tænd/sluk, aktuel når vægafbryderen anvendes. LED
strømforsyning integreret i bagdåsen. To lys niveauer 50% og 100%. Timer-funktion til automatisk slukning, der
kan indstilles til 4 timer/8 timer. Vipbart og drejbart indstilleligt armaturhoved. 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 LyskildeLyskilde

 Hvid LED 2700K 9.6W

 Sort
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DesignDesign
Vilhelm Lauritzen

VægtVægt
Min.: 1.1 kg Maks.: 1.1 kg

OverfladeOverflade
Hvid, Sort
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LysdistributionsdiagramLysdistributionsdiagram
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolarPolar
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