
SANT 
LED-armatur i aluminium med 
en opal skiva och en unik design. 
Inbäddade LED ger Sant utmärkt 
prestanda och uppnår en effektivitet 
på upp till 150 lm/W. 

Armaturen kan dimras med direkt/
indirekt belysning. Dessutom 
gör möjligheten till justerbar 
ljustemperatur att Sant är en idealisk 
lösning när låg strömförbrukning, 
hög effektivitet och tilltalande 
design krävs. 

KONTINUERLIGT LJUSSYSTEM 
Sant kan användas som en enda 
fristående armatur eller som 
kontinuerligt ljussystem. Genom 
funktionen att koppla ihop flera 
armaturer av olika längd och vinklar 
är det möjligt att skapa långa slingor 
av och mönster av ljus.  
Design: Rob van Beek.
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SANT
F Klass I40

Sant vinkel finns som tillval.

Sants unika profil.

Montage på 3-fasskena

Beställn. nr Benämning Färg
Bestyckning
(W)

Ljusflöde 
(lm)

Färgtemp
(K)

Mått (mm)
l

B4766 SANT-26-840-VIT VIT 18 2190 4000 1122

Pendelmonterad armatur med indirekt/direkt ljusfördelninginklusive gavlar och upphäng 2000 mm.

*Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid 
räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej. Ljuskällor, förutom LED, 
omfattas ej av garanti.

DATA  
Spänning 220-240V 
Frekvens 50-60Hz 
Kapslingsklass IP 40 
Skyddsklass Klass I

Montage • Dikt tak 
 • Pendlad wire 
 • 3-fasskena

LACKERAD ALUMINIUMSTOMME 
Färg (standard) • Vit RAL 9003 
 • Svart 
 • Silver

Ljusfördelning • Direkt 
 • Direkt/Indirekt

Ljustemperatur • 3000K 
 • 4000K 
 • 2700-6500K Tunable white  

Bländskydd • Opal

Funktion • On/off 
 • DALI 
 • Switchdim 
 • Tunable white 
 • On/off + nödbelysning

Mått Flertal längder beroende  
 på utförande.

Kontakta gärna oss för att skräddarsy  
armaturen till just ert projekt. 

Flertal längder beroende på utförande. 
Kontakta gärna oss för att skräddarsy  
armaturen till just ert projekt. 


