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Pressmeddelande 14/04/21 
 
 
 
 
Beta: Utformad för att vara flexibel för dina behov 
 
 
Beta från Thorn är en tillförlitlig, effektiv och flexibel armatur som lyser upp många olika arbetsmiljöer 

på ett utmärkt sätt. 

 

 

Dornbirn, Österrike/April 2021 – Nya Beta är framtagen för att erbjuda en otroligt flexibel och bästa 

möjliga prestanda och drift oavsett om du behöver belysning för ett kontor eller en skola.  

 

Enastående ljuskvalitet  

Ljuskvalitet var en viktig faktor under utformningen av den här produkten. Med ett 

färgåtergivningsindex (CRI) på 80 eller högre och ett bländtal (UGR) på under 19 – för samtliga 

versioner – levererar Beta en utmärkt ljuskvalitet för alla olika typer av arbetsplatser inomhus. Beta 

uppfyller standarden SS-EN 12464-1 och uppfyller alla krav på visuell komfort och prestanda.  

 

För perfekt planering  

Beta, som finns i kvadratiskt och rektangulärt utförande, passar många olika takmått (600 mm, 625 

mm, 300 x 1200 mm) och kan användas för olika taktyper (infällning, gips) och för ytmontering eller 

pendling. Smidigt projektgenomförande garanteras med Beta-produkter tack vare de tre tillgängliga 

lumenpaketen (3200 lm, 4100 lm, 4800 lm). Beta lämpar sig även väl för renoveringsprojekt som 

kräver 1:1-utbyte. Med den kraftfullaste varianten kan du till och med specificera nya nät med ett 

minimalt antal installationspunkter för att optimera projektet och installationsperioden. 

 

LRO – Reducerar bländning 

Kontor och utbildningsmiljöer behöver belysning som inte bara presterar, utan även belysning 

anpassad för behovet hos de som använder utrymmet. Komfort är av största vikt och den 

luminansreducerade optiken (LRO) i Beta är optimal eftersom den uppfyller kraven i SS-EN 12464-1. 

Låg upplevd bländning och smidig design är båda möjliga tack vare Betas prestandadrivna koncept 

med "back lit" där dioderna är fördelade över en hel yta istället för längs kanterna. Den optiska stacken 

i två lager och tre lumeneffekter (upp till 4800 lm) resulterar i en oöverträffad produkt. 

 

Jakob Geppert, Senior Director Application Office, säger: ”Vi förstår hur viktigt det är att genomföra ett 

projekt inom både tidsram och budget. Det är därför som vi utvecklade nya Beta att vara en flexibel, 

prestandadriven led-armatur för arbetsmiljöer som lägger vikt på kundernas krav på funktion samtidigt 

som vi såg till att tillhandahålla bländningskontroll för att även tillhandahålla ökad visuell komfort.” 
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Bilder 

(Foton från Thorn) 
 
 

 
Beta, som finns i kvadratiskt och rektangulärt utförande, passar många olika takmått 
 

 
Låg upplevd bländning och smidig design är båda möjliga tack vare Betas prestandadrivna koncept 
med "back lit" där dioderna är fördelade över en hel yta istället för längs kanterna 
 

 
Kontor och utbildningsmiljöer behöver belysning som inte bara presterar, utan även belysning 
anpassad för behovet hos de som använder utrymmet 
 
Videon 

https://www.youtube.com/watch?v=wVnndHUTDPQ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=wVnndHUTDPQ


 

 
 
 

www.thorn l igh t ing.se  

3 

Information 

Detta pressmeddelande och högupplösta bilder kan laddas ned från: 
http://www.thornlighting.com/en/about-us/press 
 
 
Om Thorn 

Thorn designar och utvecklar innovativa, prestandadrivna och pålitliga belysningslösningar för inom- och 
utomhusbelysning samt olika styrningsalternativ. Vår omfattande produktportfölj uppfyller de dagliga 
behoven för kommuner, leverantörer, konsulter, arkitekter, installatörer, återförsäljare och slutanvändare. 
Den lämpar sig för ett brett urval av tillämpningar, inklusive kontors-, utbildnings-, industri- och 
stadsmiljöer, transport, sport, vägnät och parkeringsplatser, samt nödbelysning och olika lösningar för 
styrning.  Thorn är ett globalt varumärke som är synonymt med beprövad kvalitet, tillförlitlighet och 
effektivitet. Med över 90 år av belysningserfarenhet har vi etablerat oss som en pålitlig partner som alltid 
strävar efter att ge kunderna en support som sträcker sig bortom själva produkten. Vi hjälper till att 
förbättra allmän- och trafiksäkerhet i städer och kommuner med intelligenta lösningar och bättre 
anslutningsmöjligheter. Thorn är en stolt medlem av Zumtobel Group med fokus på att erbjuda rätt 
belysningslösning för människor, platser och miljön. Vår främsta prioritet: We make light work for you. 
Läs mer på www.thornlighting.com 
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Daniela Thanner 
Brand Project and Communications Manager Thorn 
Tel: +43 664 808 922 263 
Daniela.Thanner@zumtobelgroup.com 
 
Nina Soderstrom 
Marketing Communications Manager Nordic & Baltics 
Tel: +46 705 360933 
Nina.Soderstrom@zumtobelgroup.com 
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