
Kundsegment: Interiörbelysning
Omfattning: Tak, effektbelysning
Geografiskt: Polestar, Göteborg

Beskrivning:
Elbilstillverkaren Polestar, en del av Volvo-
gruppen, har invigt sitt globala huvudkontor i 
Göteborg. Kontoret har en minimalistisk inred-
ningsstil som speglar Polestars varumärke som 
ett  företag i teknologisk framkant.

De tre utställningsområdena är försedda med 
”himmelsliknande ljustak”, med Tunable White 
funktion, levererat av Masterlite.

Installationen säkerställer inte bara att reflek-
tioner av ljus från fordon hålls till ett minimum 
utan även att ljusfärgen matchas perfekt med 
olika fordons färgskalor.

Masterlite levererade en ”plug&play” lösning 
till Montagegruppen som ansvarade för un-
dertaksprojektet som helhet. Drivers och bred-
strålande LEDmoduler från Osram ger möjlig-
het till steglös styrning av färgtemperaturen 
mellan 2700K och 6500K.
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BackLED TW Plus

Specifikationer:
Användningsområde:
För montering i belysta undertak där 
man vill kunna styra färgtemperaturen. 
Vidare för back lighting av inredningar, 
skyltar och motsvarande belysningsapp-
likationer. Avstånd mellan LED-moduler 
och belyst yta bör vara ≥ 150mm.

Teknisk specifikation:
Spänning: 24V.
Antal moduler: 20st / kedja / förpackning.
Max längd per kedja: 8,4m .
Effekt kedja: 96W.
Ljusflöde kedja: 2700K 9200lm 96lm/W.
Kapslingsklass: IP66 / IP68.
Livslängd: >50 000h L70.
Optik: 150° med Flat-Ray teknik 
för optimalt jämn ljusfördelning.
Dimbar.
Färgtemperaturområde: 2700K - 6500K.

Garanti:
5 års garanti.
Se Osrams hemsida för aktuella
garantivillkor: www.osram.com 

Installation:
Monteringshål och förmonterad tejp för 
enkel montering, alternativt ”plug&play” 
montage i tillhörande monteringsprofil.

+46 40-656 64 20
info@masterlite.se

www.masterlite.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

Artikelnummer Benämning V W
modul

lm
modul

K

1010-025-1933 BA-TW-PL 827-865 G2 24 4,8 150 460 2700 - 6500

1010-008-BX-MP BX Mounting profile - - - - -
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Monteringsprofil

Product benefits

_ Intelligent power matching thanks to Smart power supply
_ Slim form factor for mounting on the cove or in linear luminaires
_ Minimized flicker thanks to high PWM frequency
_ Suitable for installation in emergency lighting systems according to EN 60598-2-22
_ Available as Tunable White version (DALI Device Type 8)
_ DALI message detection "LED Module failure"
_ IP rating: IP20

Product features

_ Dimmable via Touch DIM (if supported)
_ LED driver whose output power can be shared arbitrarily among the 2 or 4 channels
_ Dimming range: 0…100 %
_ Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz

Product datasheet

OTi DALI 75/220…240/24 1…4 CH
CV Power supplies with DALI

Areas of application

_ Cove lighting, wall washer, corridor, handrail
_ Suitable for use in luminaires of protection class I and II
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