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Pressmeddelande  2021-10-28 
 
 
 
Den mycket flexibla, funktionella och hållbara downlightserien finns nu i tre olika storlekar.  
 
 
Cetus-serien med downlights erbjuder en lösning som passar dig. Den har en universell design och är 

enkel att installera och anpassa efter just dina behov – perfekt både för nya installationer och 

renoveringar. 

 

Oktober 2021 – Thorn Lighting presenterar stolt den nya Cetus-serien med ökad flexibilitet och 

prestanda. Utöver LCS-funktionen (Lumen Colour Select) läggs även större fokus på hållbarhet. 

 

Enkelt att välja lumeneffekt och färgvärde 
Med LCS-funktionen (Lumen Colour Select) kan du välja färgtemperatur och lumeneffekt efter att 

armaturen har installerats. Det innebär att med Cetus kan användningen av ett utrymme bestämmas i 

sista minuten, eller ändras med tiden. Och det är snabbt och enkelt – använd en skruvmejsel för att 

rotera den inre plattan med präglade förhandsval. Du har två lumeneffekter att välja bland (800 lm och 

1500 lm för den lilla varianten, eller 2000 lm och 3400 lm för medium och stora versioner) samt tre 

färgtemperaturer (3000K, 3500K och 4000K).  

 

Downlightserien som alltid passar  
Cetus-serien med downlights finns i tre olika infällda storlekar (liten, stor och medium) och är otroligt 

flexibel. De passar i eller täcker alla takhål från 95 till 230 mm, så projektbehov kan uppfyllas samtidigt 

som du får ett enhetligt resultat. Toleranser i takhål på 30–40 mm kan täckas utan 

eftermonteringsringar, så Cetus är perfekt för renoveringsprojekt. Och Cetus behöver bara ett infällt 

djup på 100 mm, så det är inga problem om utrymmet ovanför innertaket är grunt. Cetus-designen är 

minimal, men det är inte prestandan – med uteffekt på upp till 3 400 lm. 

 

Ett steg mot hållbarhet 
Denna nya serie fokuserar på hållbarhet – med effektivitet på upp till 140 lm/W och en livslängd på 

L80 50 000 timmar. Dessutom följer Cetus Single Lighting Regulation (SLR), som nu kräver att 

belysningsprodukter följer ekodesignkrav.  

 

Ulrich Juergenschellert, Product Manager Downlights: ”Den nya Cetus-serien är enkel men flexibel. Vi 

fokuserade på att göra produkten enkel – från funktionen Lumen Colour Select för val av temperatur 

och lumeneffekt efter installationen, till driftdonet som kan användas direkt och tre olika storlekar. Vare 

sig det är ett helt nytt projekt, en renovering eller du behöver byta befintliga armaturer tillhandahåller 

Cetus en enkel, enhetlig lösning.”  
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Bilder 
(Foton från Thorn) 

 
Den har en universell design och är enkel att installera och anpassa efter just dina behov – perfekt 
både för nya installationer och renoveringar. 
 

 
Cetus-serien med downlights finns i tre olika infällda storlekar (liten, stor och medium) och är otroligt 
flexibel. 
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De passar i eller täcker alla takhål från 95 till 230 mm, så projektbehov kan uppfyllas samtidigt som du 
får ett enhetligt resultat. 

 
Vare sig det är ett helt nytt projekt, en renovering eller du behöver byta befintliga armaturer 
tillhandahåller Cetus en enkel, enhetlig lösning. 
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Enkel installation med ett driftdon för armaturen som kan användas direkt  
 
Videon 
https://youtu.be/LKdvRxBQ36g  
 
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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