SG Katalog

i samarbejde med Uggerly Installation A/S

Hjemmebelysning
Lyset er en stor del af den oplevelse, man får, når man træder ind i et rum.
For at skabe det perfekte sammenspil imellem bygning og lys, er flere faktorer, der
spiller ind.
For at skabe det flotte, jævne og rolige LED-lys i hjemmet, er der tre tekniske faktorer, man skal være opmærksom på:
1. Lysets farvetemperatur, Kelvin-farven, har betydning for, hvor varm eller kold, lysfarven er. Anbefalingen er 2700K, som minder om
farven, vi kender fra glødepæren. SG tilbyder fx en løsning, hvor Kelvin-farven ændres når, lyset dæmpes. På den måde bliver lyset
svagere og hyggeligere, når det dæmpes. Disse produkter har betegnelsen DimToWarm i produktnavnet.
2. Evnen til at gengive farver kaldes en RA-værdi, som har betydning for, hvor klare farverne vises. Loven siger, at værdien skal være 80.
Men fx ved spots i loftet bør værdien være >90, da spots er en del af rummets grundlys og dermed afgørende for oplevelsen af fx
madvarer, makeup, møbler og billeder. Alle spots fra SG har en RA -værdi >98.
3. Evnen til at sprede farverne i lyset kaldes SDCM eller MacAdams step. Disse har betydning for, hvor jævnt farverne spredes og er
dermed en vigtig faktor for vores opfattelse af et flot og jævnt lys. Dette måles på en skala fra 1-10, hvor 1 er det bedste. Anbefalingen er
maksimum SDCM3, da man kan se en tydelig forskel med det blotte øje allerede fra SDCM 4. Alle SG produkter til hjemmet er på
maksimum SDCM 3 og vores produkt Junistar LUX tilbyder det bedste lys på markedet med SDCM 1.

SG Tryghed
Systemgaranti gælder fra nøgle overdragelse
•

5 års systemgaranti på samtlige produkter.

•

Gælder den komplette lampe inkl. driver, lyskilde

•

Garantien gælder fra afleveringstidspunkt, installeret af autoriseret montør efter vores brugsanvisning.

Korrosionsgaranti gælder fra nøgle overdragelse
•

Ubetinget korrosionsgaranti

•

Gælder for alle udendørs produkter

•

Garantien gælder fra afleveringstidspunkt, installeret af autoriseret montør efter vores brugsanvisning.

Udendørsbelysning
Echo / Echo Deco

Metro / Metro Deco

Kubisk vægarmatur til udendørs montering

Rundt vægarmatur til udendørs montering

Produceret i trykstøpt, pulverlakkeret aluminium med skærm i hærdet glas. Findes både som op-/nedlys og kun nedlys, samt
version med deco ring. Armaturet har en udskiftbar GU10 LED-lyskilde (inkluderet), og er dæmpbar med fasedæmp. Garanti
for perfekt dæmpning i kombination med alle alm + SMART lysdæmpere fra SG. Kan monteres på hjørne med beslag
(tilbehør). 10 års korrotionsgaranti.

Produceret i trykstøpt, pulverlakkeret aluminium med skærm i hærdet glas. Findes både som op-/nedlys og kun nedlys, samt
version med deco ring. Armaturet har en udskiftbar GU10 LED-lyskilde (inkluderet), og er dæmpbar med fasedæmp. Garanti
for perfekt dæmpning i kombination med alle alm + SMART lysdæmpere fra SG. Kan monteres på hjørne med beslag
(tilbehør). 10 års korrotionsgaranti.

Echo, 1 x 4,5W - fåes i sort, grafit og hvid

Priseksempel: 1.646,-

Metro, 1 x 4,5W - fåes i sort, grafit og hvid

Priseksempel: 1.742,-

Echo, 2 x 4,5W - fåes i sort, grafit og hvid

Priseksempel: 2.397,-

Metro, 2 x 4,5W - fåes i sort, grafit og hvid

Priseksempel: 2.397,-

Udendørsbelysning
Edge / Curve

Artes

Slank vægarmatur der kan bruges inden- og udendørs

Elegant og stilren væglampe

Kan monteres både vandret og lodret. Fremstillet af trykstøbt pulverlakeret aluminium i sort, hvid eller grafit. Skærm i
hærdet glas. Mulighed for op- og nedlys, eller Direct udgave med enten op- eller nedlys. Armaturet har integreret LEDlyskilde og kan dæmpes med fasedæmp. Garanti for perfekt dæmpning i kombination med alle alm + SMART
lysdæmpere fra SG. 10 års korrosionsgaranti.

Artes er et fint og dekorativt armatur for inden- og udendørs montering på væg. Produceret i trykstøbt, pulverlakeret
aluminium. Dæmp-bar med fasedæmp. Vi anbefaler LEDDim200 og LEDDim Smart. Enkel installation med
monteringsbagplade, samt hurtigklemmer og to kabelindgange. Mulighed for individuel trinvis justering af lysvinkel og
lysfordeling op og ned. Op- eller nedlyset kan også kobles fra, hvis det ønskes.

Edge - fåes i sort, grafit og hvid

Priseksempel: 1.986,-

Artes - fåes i sort, grafit og hvid

Curve - fåes i sort, grafit og hvid

Priseksempel: 2.044,-

Priseksempel: 1.519,-
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Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Ønsker I mere information omkring udvalg og muligheder,
kan I kontakte den ansvarlige el-installatør for jeres byggeri.

