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En armaturfamilie med et modernistisk  
design og optimal lyskvalitet

Den slanke Glamox C70 familie af armaturer er designet for at give 
moderne kontormiljøer et homogent og stilfuldt design: Indbyggede, 
påbyggede og nedhængte armaturer med det samme udseende og 
funktionalitet for korridorer, mødelokaler, kontorer, receptionsområder 
og sociale zoner.



33

C70 armaturerne er alle støbt i et helt stykke af termoplastisk polymermateriale af høj kvalitet. 
Resultatet er en sømløs og glat silkeagtig overflade med skarpe vinkler.

Inde i armaturhuset er der fastgjort et helt ark optik, enten mikroprismatisk eller opal, der er 
designet for at sprede lyset jævnt i alle retninger. Det er denne kombination af stilfuldt design, 
behagelig og effektiv lyskvalitet, der gør at Glamox C70 familien skiller sig ud fra mange 
andre interiør armaturer.

Fuldstændigt forseglet
De lysende overflader af C70 armaturer er fuldstændigt forseglede, så der ikke kommer støv 
eller fluer ind i armaturet, optikken vil derfor forblive ren. Armaturhusene er UV resistente, og vil 
derfor ikke blive misfarvet. Disse armaturer forbliver hvide og attraktive i hele deres levetid.
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Med introduktionen af LED har den internationale belysningsbranche fået en ny lyskilde, 
der er meget mere effektiv end traditionelle lyskilder. Effektiviteten og levetiden på LED bliver 
hele tiden bedre i takt med udviklingen, og LED armaturer er stort set vedligeholdelsesfrie. 
Det betyder, at bygninger med LED belysning, har lavere vedligeholdelsesomkostninger end 
bygninger med traditionelle armaturer. 

Den initiale investering af LED belysning kan være højere end traditionel belysning, men med 
det lave energiforbrug LED har, samt stort set ingen vedligeholdelse, er mer-investeringen hurtigt 
betalt tilbage.

LED – fremtidens lyskilde

Alle medlemmer af Glamox C70 familien leveres med den nyeste 
LED teknologi.
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C70-R er designet til at ligge i et synligt 600x600mm T-profil skinnesystemloft. En ekstern 
driverboks leveres med armaturet. Tilslutning og vedligeholdelse gøres uden at åbne armaturet.

De skræddersyede LED moduler er nøje designet og udvalgt for at give en fremragende 
lyskvalitet. Distancen fra modulerne til optikken er nøje udregnet for at opnå det perfekte 
resultat.

Kan leveres med monteringsramme
C70-R er særligt velegnet for alle 15 og 24mm T-skinne lofter. For andre loftstyper, anvendes 
en indbygningsramme med beslag, der passer i de fleste kendte loftssystemer, skjulte lofter og 
gipspladelofter. Ramme med beslag skal bestilles som tilbehør.

Indbygning

Glamox C70-R er designet for indbygning i loft. Armaturet har 
en synlig ramme i samme stil som de påbyggede og nedhængte 
armaturer i samme familie. Det bidrager til dets design, og skiller 
C70-R fra traditionelle indbygningsarmaturer. Dets skarpe linjer og 
rene design giver karakter til lokalet.

Glamox C70-R
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Nem montering
Glamox C70-S er designet for nem montering. Alle komponenter er let tilgængelige, og er 
forsynet med lynkoblinger. Når tilslutningerne er foretaget, og sikkerhedssnorene er fastgjort, 
presses hele armaturhuset med sin optik ind i sin korrekte position ved hjælp af 4 magneter. 
Der er ingen synlige skruer eller beslag.

Påbygning

C70-S er designet for udenpåliggende montering på loft. Det kan 
leveres i to størrelser, en 575x575 mm kvadratisk version, og en 
rektangulær version 275x1175 mm. Med dets glatte og skarpe 
kanter, vil det være særligt velegnet på gipslofter og lignende. 
Armaturet kan leveres med nødlys og sensor.

Glamox C70-S

Bunden af armaturet skrues sikkert på loftet. 
Lynkobling gør tilslutningen nem.

Sikkerhedssnore fastgøres mellem bund og 
optik, og afdækningen klikkes nemt på plads 
ved hjælp at magneter.
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Dette nedhængte armatur vil pynte i ethvert kontormiljø, inklusiv eksklusive cellekontorer og 
mødelokaler. Det har 40/60 op/ned lysfordeling: Det kraftfulde oplys bidrager til den almene 
belysning i lokalet, mens nedlyset giver et godt lys på arbejdspladsen.

Kan rækkemonteres
Glamox C70-P kan leveres for rækkemontering. Armaturet fastgøres til hinanden i hver ende 
med hjælp fra beslag, der skal bestilles separat.

Nedhængt

C70-P har et slankt armaturhus med samme finish som de andre 
medlemmer i C70 familien. Dets slanke form er muligt på grund af 
brug af moderne LED teknologi, der kræver mindre plads og giver et 
fremragende lys.

Glamox C70-P
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Monteringsmuligheder
Indbygning, påbygning, nedhængt 

Lumen
C70-R: 2200–4300
C70-S: 2200–4300
C70-P: 4000–6800

Modul dimensioner
Indbygning: 575x575x52
Påbygning: 575x575x57, 1175x275x57
Nedhængt:1280x154x40

Materiale & farve
Indre armaturhus i stål. Hvid termoplastisk 
polymer ramme støbt i et stykke. 

Lyskilde
LED: 3000K eller 4000K med CRI80.

Sensorer
Dagslys- og tilstedeværelsessensor (D2-SEN) 
eller kun tilstedeværelsessensor (S-SEN).

Nødlys
Selvtest (ST) eller DALI. 1 eller 3 timer.

Tekniske detaljer

LED teknologi
LED teknologien er under  
konstant udvikling, og vi  

opgraderer konstant vores LED  
løsninger. Se venligst vores  
hjemmeside for de sidste  
opdateringer på LED for 

dette produkt.
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Vores produkter opfylder RoHS Direktivet (Restriction of the Use of Certain Hazardous 
Substances in Electrical and Electronic Equipment), hvis formål er at begrænse brugen af 
farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Det gør vi ved omhyggeligt at udvælge vores 
elektriske komponenter og leverandører. Vores produkter opfylder også WEEE-direktivet (Waste 
Electrical and Electronic Equipment) om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, som foreskriver, 
at produkter udvikles og designes med henblik på genvinding af materialer eller energi. 
Miljøhensyn er en integreret del af vores koncern: C70 er fremstillet ved vores fabrik, der har 
ISO 14001 miljøgodkendelsen.

Alle komponenter på dette produkt er genanvendelige.

Vi tænker på miljøet

De ergonomiske og energibesparende fordele ved vores LED 
armaturer hjælper til et bedre miljø – og et bedre kontormiljø. Vi 
stræber også efter at sikre, at vores produktion på vores fabrikker 
udføres i henhold til de strengeste miljøkrav:
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Glamox er en førende leverandør af belysningsløsninger, der tilbyder komplette 
produktprogrammer til skoler, sundhedsfaciliteter, kommercielle og industrielle bygninger, 
detailhandel, hoteller og restauranter.

Vores produkter og løsninger er udviklet og testet af vores teknikere på vores egne forsknings- 
og testfaciliteter, og er fremstillet og certificeret i overensstemmelse med alle relevante kvalitets- 
og miljøstandarder. De er baseret på den nyeste teknologi og ekspertise – og flere
generationers erfaring.

Glamox A/S

www.glamox.dk

Se vores hjemmeside for mere 

information om vores 5 års garanti.


