
Het  l icht  van de toekomst

http://www.deprojectinrichter.com


NOVA VAN HUMANSCALE biedt 

de beste functionaliteit voor het 

hedendaagse kantoor. Nova genereert 

gelijkmatig niet verblindend, neutraal 

licht dat kan worden gedimd met een 

fraaie tiptoets. Moeiteloos verstelbaar 

en stabiel in elke gewenste stand 

door middel van de ‘Forever Hinge’ 

scharniertechnologie. Nova is voorzien 

van het Energy Star keurmerk en vrij van 

schadelijke chemicaliën en geavanceerde 

LED technologie zorgt voor een CRI 

van 92+ (dit staat voor een uitstekende 

kleurweergave). Nova is er voor nu en 

voor in de toekomst.

Het verhaal achter  
het ontwerp 
Het onderscheid tussen werken thuis en op kantoor 

vervaagt en juist daarom heeft Humanscale Design Studio 

Nova ontwikkeld. Een veelzijdige bureaulamp voorzien van 

hoogstaande technologie gepaard aan een strak design. 

Duurzaam in kwaliteit en vormgeving.

*Omvormer bevat pvc.



Creating a more comfortable place to work      humanscale.com

MilieuaspectenLichtspreiding
  Bevat geen schadelijke chemicaliën (zoals die voorkomen op  
de zogenaamde ‘Red List’*) 

  Nova bevat meer dan 50% gerecyclede grondstoffen en bestaat 
voor 70% uit recyclebare materialen

  De PIR-aanwezigheidssensor schakelt automatisch het licht 
uit wanneer er geen beweging wordt gedetecteerd; hierdoor 
worden energie bespaard

  Kan bijdragen aan LEED, WELL en Living Building  
Challenge certificeringen

  Infinity en Nova van Humanscale zijn de enige bureaulampen 
die zijn geproduceerd zonder chemicaliën die voorkomen op de 
zogenaamde ‘Red List’*
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*Omvormer bevat pvc.

Kenmerken 
  De LED module en de reflector minimaliseren 
schittering en creëren een gelijkmatig lichtniveau

  Het ‘Forever Hinges’ scharnier zorgt voor stabiliteit  
en een lange levensduur

  Moeiteloos in elke stand te positioneren door  
een geïntegreerde balansveer

  Een aanwezigheidsssensor zorgt voor energiebesparing

  Met een tiptoets dimmer kan de hoeveelheid licht  
op de eigen behoefte worden afgesteld

  Intelligent dimsysteem waardoor de laatste  
instelling wordt onthouden na het uitschakelen

  Voor grotere oppervlakten is er Nova XL;  
50 mm (2”) langer dan de standaard versie en  
biedt daardoor 100 mm (4”) extra aan reikwijdte

Afmetingen Nova Standaard:
Onderarm: 350 mm (13.8”)
Bovenarm: 330 mm (13”) 
Reikwijdte: 735 mm (28.85”)

Nova XL:
Onderarm: 400 mm (15.8”)
Bovenarm: 380 mm (15”) 
Reikwijdte: 835 mm (32.8”)

Kleurweergave Index >92

Kleurtemperatuur 3000K (warm wit)

Levensduur 50.000 uur

Energieverbruik 7 watt

Garantie 10 jaar

Dimstanden 14% - 100%

Kleuropties Zwart, wit, lichtgrijs

Bevestigingsmogelijkheden Klem, tafelvoet, wandbevestiging, wandrailbevestiging

Specificaties


