
Estetisk och funktionell ljusdesign

 X-type serie 3900



Den nya generationen X-type är en serie multifunktionella armaturer med mycket bra 
ljusprestanda och många fina designdetaljer. X-type kommer i en mängd olika varianter, och 
kan utrustas med rampmoduler, sensorer och LED nödljus. Vi har faktisk förbättrat allt som 
kan förbättras: Hela serien är  mycket energisnålare, med ny optik och nya bländskydd. X-type 
kommer nu även i svart kulör. Armaturerna är tillverkade av vit-, grå eller svartlackerad stålplåt 
med gavlar i gjuten aluminium.

Alla Luxo produkter omfattas av en 
5-års garanti. Mer information finner du på 
www.luxo.se.

3934 X-type
är en 1- eller 2-rörs T5 armatur med sym-
metrisk ljusfördelning för dikt tak eller 
pendelmontage. Dubbelparaboliskt Miro 
5TM bländskydd, alternativt microprisma-
tiskt akrylbländskydd i kombination med 
högeffektiva reflektorer. 

3936 X-type
En 1-rörs T5 armatur med asymmetrisk 
ljusfördelning anpassad för vertikalbelys-
ning av white boards. Asymmetriskt re-
flektorbländskydd Miro 5TM med lackerade 
tvärlameller. 

3935 X-type
är en 1-rörs asymmetrisk T5 armatur med 
Miro 5TM reflektorbländskydd. 



3937 X-type
är en 2-rörs T5 armatur med direkt och 
indirekt ljusfördelning för pendelmontage. 
Microprismatiskt akrylbländskydd i kombi-
nation med högeffektiva reflektorer. 

3938 X-type
En 2- eller 3-rörs T5 armatur med direkt 
och indirekt ljusfördelning för pendelmon-
tage. Integrerat tvärlamellbländskydd i 
kombination med högeffektiva reflektorer.  
3-rörs varianterna är utrustad med 2st 
dragströmbrytare för separat tändning av 
upp- och nedljuset. 2-rörs armaturerna 
har som standard 1 st dragströmbrytare.

Ljus påverkar människor
En bra belysningslösning hjälper till att skapa en upplevelse av en bekväm, flexibel och stimulerande arbetsmiljö. I över 70 år har Luxo 
designat nyskapande ergonomiska produkter och lösningar, med mål att uppnå de bästa ljusförutsättningarna baserat på individuella 
behov. Kvalitén och variationen på produkterna vi tillverkar tillsammans med vår erfarenhet säkerställer att du kan förvänta dig enbart 
de bästa belysningslösningarna från Luxo.

3933 X-type
En 1- eller 2-rörs T5 armatur med symme-
trisk direkt och indirekt ljusfördelning för 
pendelmontage. Dubbelparaboliskt Miro 
5TM bländskydd alternativt microprismatiskt 
akrylbländskydd i kombination med högef-
fektiva reflektorer. 
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deSign:

Björn Siesjö 
X-type är designad av Björn Siesjö, som har lagt vikt vid att utveckla en armaturserie i klassisk, modern design.
Björn Siesjö är delägare i Kanozi Arkitekter. Han är en mycket eftersökt arkitekt framförallt för sin kunskap i hur 
man skapar hälso- och sjukvårdsmiljöer. Han har varit inblandad i ett antal framgångsrika designprojekt för Luxo. 

Han är även medlem av Luxos Design Advisory Board.  

Många nya detaljer!
Nu lanserar vi de nya modellerna, med många fina detaljer. Nya moduler för rampmontering – 
inklusive moduler med LED downlights. Den nya gaveln i gjuten aluminium har plats till sensorer 
och LED nödljus. Det finns även möjlighet för kabelinföring genom gaveln.

Närvaro/dagsljus sensor av/på
Närvaro/dagsljus sensor dim

Rampmodul LED 300 mm 1x3W
Rampmodul LED 600 mm 2x3W
Rampmodul LED 900 mm 3x3W

Rampmodul 300 mm
Rampmodul 600 mm
Rampmodul 900 mm

Inbyggt nödljusaggregat LED


