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Inground li l le
Ø80 6,1W 300 lumen LED
Ekstern driver.

Lysfarve
Varmhvid 2700K el ler 3000K

Tåler fodtøj  og havetraktor.

Kort data: 
Ampell uplight lille 18° symmetrisk
Ampell uplight lille 29° symmetrisk

Anbefalet anvendelse: 
I nærområdet omkring terrasse og nær 
færdselsarealer. Til belysning af mindre 
træer 2-4m græsser og lign.
Samt hvor der placeres flere spots indenfor 
ca. 8m radius.
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Inground mellem
Ø110 4W 400 lumen LED
Intern driver 

Lysfarve
Varmhvid 2700K el ler 3000K 

Tåler fodtøj  og havetraktor.

Kort data: 
Ampell uplight 30° mellem symmetrisk  
Ampell uplight 35/38° mellem asymmetrisk  

Anbealet anvendelse: 
Symmetrisk lysende, som baggrund lyssæt-
ning på mellemstørrelse træer 3-6m

Asymmetrisk som baggrundsbelysning af 
buskads/levende eller konstrueret hegn, 
eller som frontbelyning til stedsegrønne 
planter med kraftig bladstruktur.
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Horisontalt lys 

Corten stål  & rustfr i ,  7,5W, 
90Lumen LED
Ekstern driver 

Lysfarve
Varmhvid 2700K el ler 3000K 

Kort data: 
Ampell inground stor horisontal.
Lysudstråling i én retning.  

Anbealet anvendelse: 
I nærområder til markering af trædeflader 
nivaeuspring i terræn eller lign.
Kan også anvendes som væglampe.
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Horisontalt lys 

Ø 90mm 3-6W,    
100-400Lumen LED
Ekstern driver 

Lysfarve
Varmhvid 3000K 

Kort data:  
Ampell Inground horisontal (1-4)
Lysudstråling i én eller flere retninger.  

Anbealet anvendelse: 
I nærområder til markering af trædeflader 
nivaeuspring i terræn eller lign.
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Punktlys 

Kort data:
Ampell bedlampe på spyd lav.
Ampell bedlampe på spyd høj.
Diskret havelampe med skærmet difust lys, 
for primært fokus på planter.

Anbefalet anvendelse: 
I nærområder eller “mellemgrund” hvor 
lave græsser, farverige planter, eller dekora-
tiv belægning danner bunddække. 

Ø250 5W 500 lumen LED
Intern driver 

To højder 0,5m & 1m

Lysfarve
Varmhvid 3000K 

Flytbar efter årstid,  t i lvækst 
af  planter el ler for foran-
dringens skyld.  5m kabel
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Projektører

Kort data:
Ampell Havespot 24° på spyd 3stk. sæt.
Diskret havespot med retningsbestemt lys.
symmetrisk lysende & justerbar uden brug 
af  værktøj.

Ø55 4,7W 300 lumen LED
Intern driver 

Lysfarve
Varmhvid 3000K 

Flytbar efter årstid,  t i lvækst 
af  planter el ler for foran-
dringens skyld.  5m kabel

Anbefalet anvendelse: 
I nærområder, “mellemgrund” eller bag-
grund. Til græsser, farverige planter, eller 
mindre træer og buske. 
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Installationssøjle

Kort data:
Installations søjle mellem & stor.

Produktet er tænkt anvendt til samling af 
ledninger, placering af drivere samt eventu-
elle stikkontakter i terræn.

Anbefalet placering:
Helt eller delvist skjult af planter eller kon-
struktioner. Kan også indgå i anlægget, som 
“skulptur-lignende”

 

To størrelser,  for hhv.  én 
driver og op t i l  tre drivere.




