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Når det dimmes ned endres fargen trinnløst mot et varmere lys. Nærmere fullt lys endres lysfargen mot gulhvitt.
Dermed oppfattes Unilamp WarmDim LED akkurat som halogenlys.

LED-downlight med
ekte halogenlysfarge
Nå kan du få den ekte varme glødelampefølelsen med LED. WarmDim downlight fra
Unilamp er varmhvit på full styrke, og lyset blir gradvis enda varmere når det dimmes.
Akkurat som vi er vant med fra halogenlamper. WarmDim passer i alle rom, og er førstevalget til peisestuer, hytter, hoteller og restauranter.
Utvider WarmDim-sortiment
WarmDim fås i Juno-sortimentet og i nyheten Limbo-serien. Limbo er en helt ny serie
downlight med alle moderne LED-egenskaper. Alle har høy Ra-indeks, dvs meget god
fargegjengivelse, og ultralav byggehøyde som åpner for å installere downlight i alle rom.
I tillegg til meget elegant design er det varianter for tilting, med integrert driver eller
inntrukket lyskilde.
7 års systemgaranti
WarmDim vil si at lyset blir varmere ved dimming, og da trengs det en god kvalitetsdimmer. Velges downlight og dimmer fra Unilamp gis det hele 7 års systemgaranti.
UniDim 500IE er en universaldimmer med prosessorstyrt justering av dimmerkurve for
jevn lysregulering fra null til fullt lys. Utseende tilpasses eksisterende brytere i huset med
medfølgende designvarianter.

Det er en selvfølge å velge WarmDim
LED-downlight i alle rom når jeg bygger nytt.
Da blir det jeg som avgjør stemningen med
dimmeren, fra kraftig gulhvitt husvask-lys til
koselig hyggelys»
Husbygger

Se hvordan lyser går fra gulhvit ved masimal styrke, og mot en varmere fargetone når det dimmes ned.
Dette er akkurat slik glødelampene vi er vant med endrer farge på lyset ved dimming.
Dermed gir LED WarmDim fra Unilamp nå de trygge varme fargene vi setter så stor pris på.

WarmDim på hytta
WarmDim er skreddersydd for hytter og fritidshus. Her har en lenge etterlyst LED med halogenfarger ved dimming. Nå er endelig WarmDim her, med lyset som endrer seg fra gulhvit til det
varme, trygge og hyggelige koselyset.
Limbo 10W WarmDim med 25° tilt
Fås i matt hvit, matt sort eller børstet stål

WarmDim kjøkkenhygge
Få steder passer bedre for WarmDim enn det moderne allbrukskjøkkenet. Her skal vi ha godt lys
til matlaging og skikkelig varmt koselys til kvelden. Vri på dimmeren og tilpass lysstemningen til
dine aktiviteter.
Juno GyroCOB+ 10W WarmDim med 25°tilt i alle retninger
Fås i matt hvit, matt sort eller børstet stål

Det gløder i peisen og WarmDim
Tiden med glødelamper har lært oss å sette pris på det varme lyset i stuen. WarmDim er den
siste LED-revolusjonen som gir egenskapene til halogenlys, men med halve strømforbruket og
opp til 20 års levetid. Helt ideelt for peise- og kjellerstuen.
Limbo Soft 10W WarmDim Matt hvit

WarmDim for proffer
Restauranter, hoteller og barer lever av å skape stemning. For første gang er det mulig å erstatte
det gyllende halogenlyset med tilsvarende LED-lys. WarmDim har åpnet en dør til både økt
trivsel og økt lønnsomhet.
Juno Soft Cob+ 10W WarmDim Matt Hvit

Ny teknologi med to farger i selve LED-chippen gir suveren fargegjengivelse bedre enn
Ra-indeks 95 og en lystemperatur/lysstyrke som reguleres med dimmer fra 3000 til
2000K.
WarmDim fås i downlightmodellene som er presentert her. Alle kjennetegnes med elegant design og meget høy kvalitet i utførelse, tekniske løsninger og overflatebehandling.
Se videoer som viser WarmDim på Youtube.com, søkeord Unilamp Norden.

Nå kan vi få det økonomiske og evigvarende
LED-lyset også i baren. Her dimmer vi helt
ned og ser det stemningsfulle gylne lyset
vi får fra vanlige glødelamper»
Hotellsjef

Limbo WarmDim

Juno Soft COB+ WarmDim

10W, tilt 25°, bygger kun 34 mm. 600 lm, Ra>95,
dimmbar fra 3000K full styrke til 2000K dempet.
Hulldiameter 82 - 84 mm.

10W, inntrukket lyskilde og tilnærmet blendingsfri,
bygger 55 mm. 600 lm, Ra>95, dimmbar fra 3000K full
styrke til 2000K dempet. Hulldiameter 82 - 84 mm.

El.nr.:
32 293 20
32 293 21
32 293 22

El.nr.:
32 293 40
32 293 41
32 293 42

Type:
Limbo 10W WarmDim Matt hvit
Limbo 10W WarmDim Børstet stål
Limbo 10W WarmDim Matt sort

Limbo Integral WarmDim
10W, integrert driver, bygger kun 37 mm. 600 lm,
Ra>95, dimmbar fra 3000K full styrke til 2000K dempet.
Hulldiameter 82 - 84 mm.
El.nr.:
32 293 30
32 293 31
32 293 32

Type:
Limbo Integral 10W WarmDim Matt hvit
Limbo Integral 10W WarmDim Børst. stål
Limbo Integral 10W WarmDim Matt sort

Limbo Soft WarmDim
Inntrukket lyskilde, bygger kun 34 mm. 600 lm, Ra>95,
dimmbar fra 3000K full styrke til 2000K dempet.
Hulldiameter 82 - 84 mm.
El.nr.:
32 293 25
32 293 26
32 293 27

Type:
Limbo Soft 10W WarmDim Matt hvit
Limbo Soft 10W WarmDim Børstet stål
Limbo Soft 10W WarmDim Matt sort

Juno Gyro COB+ WarmDim
10W, tilt 25° alle retninger 360°, bygger 55 mm. 600 lm,
Ra>95, dimmbar fra 3000K full styrke til 2000K dempet.
Hulldiameter 82 - 84 mm.
El.nr.:
Type:
32 293 35 Juno GyroCOB+ 10W WarmDim Matt Hvit
32 293 36 Juno GyroCOB+ 10W WarmDim Børst. stål

Type:
Juno Soft Cob+ 10W WarmDim Matt Hvit
Juno Soft Cob+ 10W WarmDim Børst. stål
Juno Soft Cob+ 10W WarmDim Matt Sort

PrismaCob+ WarmDim lyskilde
6W, SGU10 sikkerhets 230V LED WarmDim. Passer i alle
downlight for SGU10 og GU10 lyskilder, 400 lm, Ra>95,
dimmbar fra 3000K full styrke til 2000K dempet.
El.nr.:
Type:
38 057 40 PrismaCob+ GU10 6W WarmDim Ra95 Grå
38 057 41 PrismaCob+ GU10 6W WarmDim Ra95 Hvit

UniDim dimmere
UniDim er en dimmerserie som består av 500IE universaldimmer og 500 1- og 2-pol. 500IE er enten “Auto/
bakkant/GLE” eller “Leading/forkant/GLI” og passer for
LED, glødelamper, kompaktlysrørarmaturer og vifter.
500 1- og 2-pol er for LED og halogen med elektronisk
trafo.
Alle passer i standard veggboks.
El.nr.:
14 059 01
14 059 02
14 059 03

Type:
UniDim 500 1-pol: Trykk/vri dimmer Hvit
UniDim 500 2-pol: Vridimmer Hvit
UniDim+ KDT-500IE IP20 Hvit

Lysleverandøren Unilamp Luzense
Unilamp har etablert seg som en betydelig leverandør av LED-downlight, LED-armaturer og
LED-utelys. Lysproduktene i denne katalogen føres av din lokale elektriker.
Be om tilbud på lysprodukter eller lys komplett med installasjon.

Unilamp Luzense gir 7-års systemgaranti når Unilamp downlight og Unilamp dimmer
inngår som eneste elementer i systemløsninger. Ytterligere informasjon
finner du på unilamp.no

