
En downlight för ALLA projekt



Astro är namnet på en ny produktfamilj med 
fem medlemmar som består av  infällda downlights. 

Kombinationen av de olika armaturmodellerna och ett stort utbud på 
lumenpaket och reflektorer gör det möjligt att planera en god 

ljusmiljö för alla situationer. Installationen mellan armaturen och 
driftdonet görs med hjälp av en snabbkoppling, vilket ger en säker och 

enkel installation och eliminerar risken för handhavandefel. 
Installationen i undertak sker verktygslöst och utan handkraft med 
hjälp av fjäderkonstruktionen. Astro finns i versioner med bl.a. DALI 

och nödljus.  Alla armaturer har kapslingsklass IP54 underifrån.
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ASTRO 85 är den minsta downlighten i familjen.  Armaturen har en 
mediumstrålande reflektor och tiltbarhet på ±25 grader, vilket gör 
armaturen lättplacerad och passar i allt från badrum och kök till ren 
accentbelysning. Astro 85 levereras med drivare från det välkända 
märket Tridonic i två versioner; Phasecut (för användning med 
väggdimmer) och Dim (för digital styrning/impulsbrytare).

ASTRO 150 har en noggrann avvägning mellan ljusflöde, 
ljusspridning och avbländning. Armaturen finns med fyra olika 
reflektorer, vit, svart, blank eller matt. En armatur som fungerar bra 
som t.ex. allmänbelysning.

ASTRO 200 är den största downlighten och har en noggrann 
avvägning mellan ljusflöde, ljusspridning och avbländning. Armaturen 
finns med fyra olika reflektorer, vit, svart, blank eller matt. En 
armatur som fungerar bra som t.ex. allmänbelysning.

ASTRO SOFT 165 är en lågbyggd downlight som ger ett mjukt 
diffuserande ljus med hjälp av den opala skivan. En armatur som 
fungerar bra som t.ex. korridorbelysning.

ASTRO SOFT 95 är en liten downlight som ger ett mjukt och brett 
diffuserande ljus med hjälp av den opala skivan. Armaturen levereras 
med drivare från det välkända märket Tridonic i två versioner; 
Phasecut (för användning med väggdimmer) och dim (för digital 
styrning/impulsbrytare). Astro Soft 95 som fungerar bra till att 
accentbelysa väggar och mindre whiteboardtavlor.
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Optimal kylning

Effektiva LED-chip

Fyra val av reflektor

Diffuserande skiva

Ring av pulverlackerad aluminium

Ø172

Ø95 49

90

ASTRO 85

• IP54 underifrån

• Finns med trådlös styrning (Casambi)

• Hög färgåtergivning Ra (CRI) ≥ 95

• Phasecut är kompatibel med bakkantsdimmer

• Bedömd hos Byggvarubedömningen (BVB) och SundaHus

• Två lumenpaket

• Fyra val av reflektor

• IP54 underifrån

• Finns med trådlös styrning (Casambi)

• Finns med flera tillval, exempel; närvarostyrning, Linect och CLO

• Bedömd hos Byggvarubedömningen (BVB)

Astro 85 är den minsta downlighten 

i familjen. Armaturen har en 

mediumstrålande reflektor och tiltbarhet 

på ±25 grader, vilket gör armaturen 

lättplacerad och passar i allt från badrum 

och kök till ren accentbelysning. Astro 85 

levereras med drivare från det välkända 

märket Tridonic i två versioner; Phasecut 

(för användning med väggdimmer) och 

Dim (för digital styrning/impulsbrytare).

Astro 150 har en noggrann avvägning 

mellan ljusflöde, ljusspridning och 

avbländning. Armaturen finns med fyra 

olika reflektorer; vit, svart, blank eller 

matt. Astro 150 fungerar bra som t.ex. 

allmänbelysning.

ASTRO 150
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Optimal kylning

Effektiva LED-chip

Fyra val av reflektor

Diffuserande skiva

Ring av pulverlackerad aluminium

Ø228

Ø19099
45

ASTRO SOFT 165
Astro Soft 165 är en lågbyggd 

downlight som ger ett mjukt 

diffuserande ljus med hjälp av den 

opala skivan. Armaturen fungerar bra 

som t.ex. korridorbelysning.

• Tre lumenpaket

• IP54 underifrån

• Upp till 121 lm/W

• Linectanslutning som tillval

• Finns med trådlös styrning (Casambi)

• Bedömd hos Byggvarubedömningen (BVB)

• Tre lumenpaket

• Fyra val av reflektor

• IP54 underifrån

• Finns med flera tillval, exempel; närvarostyrning (NS2, NS4), Linect och CLO

• Finns med trådlös styrning (Casambi)

• Bedömd hos Byggvarubedömningen (BVB)

Astro 200 är den största downlighten 

och har en noggrann avvägning 

mellan ljusflöde, ljusspridning och 

avbländning. Armaturen finns med 

fyra olika reflektorer; vit, svart, blank 

eller matt. Astro 200 fungerar bra 

som t.ex. allmänbelysning.

ASTRO 200
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Astro Soft 95 är en liten 

downlight som ger ett mjukt och brett 

diffuserande ljus med hjälp av den opala skivan. 

Armaturen levereras med drivare från det 

välkända märket Tridonic i två versioner; 

Phasecut (för användning med väggdimmer) och 

dim (för digital styrning/impulsbrytare). Astro Soft 

95 som fungerar bra till att accentbelysa väggar 

och mindre whiteboardtavlor.

• Tiltbar ±25°

• IP54 underifrån

• Finns med trådlös styrning (Casambi)

• Phasecut är kompatibel med bakkantsdimmer

• Bedömd hos Byggvarubedömningen (BVB)

ASTRO SOFT 95 


