
MUTE MIRA - baffle + verlichting



Ruimtes met hoge plafonds zorgen vaak voor 
akoestische problemen. Baffles zijn effectief 
voor geluiddemping en galmredusering, maar 
zorgen vaak voor het verlies van (dag)licht. 
Dankzij de MUTE MIRA is dat verleden tijd. 

Deze innovatieve, stijlvolle baffle optimaliseert de 
akoestiek en zorgt daarnaast voor effectieve  
verlichting met behulp van led. MUTE MIRA heeft op tal 
van plekken toegevoegde waarde: in een industriële  
omgeving, op kantoor, in de horeca, leisure-omgeving 
of de publieke ruimte. 

De strakke moderne uitvoering van zowel het paneel 
als de verlichtingsarmatuur, zorgt ervoor dat MUTE 
MIRA overal geruisloos opgaat in het interieur. Visuele 
rust ontstaat als vanzelfsprekend en helpt iedereen 
om optimaal te focussen.

MUTE MIRA



GELUIDDEMPING EN VERLICHTING INEEN

d: 5 mm
h: 45 cm

b1: 120 cm
b2: 160 cm

g1: 5,5 kg
g2: 8,25 kg

specificaties

AFMETINGEN EN STOFSOORTEN 

MUTE MIRA is verkrijgbaar in twee afmetingen (120 en 160 
cm) en wordt op maat bekleed met een van de 50 kleuren in 
de C en D stofgroepen. De ledlamp met warm witte (4000K) 
verlichting is er ook in twee uitvoeringen. De platte lamp 
heeft een sterke verticale lichtbundel. De gebolde lamp 
heeft een bredere lichtbundel.

MONTAGE

Bevestiging is heel eenvoudig met behulp van staalkabels 
voorzien van een stelsysteem. Het product wordt volledig 
gemonteerd geleverd en hoeft dus enkel bevestigd en op 
elektriciteit aangesloten te worden. Mocht montage een 
probleem vormen, vraag bij DUTCHCREEN naar de mogelijk-
heden rond montage. Wij helpen u graag!

AKOESTIEK 

 — De volgende akoestsche waardes zijn van toepassing:  
aW = 0,4(H) / NRC = 0,5 

 — Akoestisch vulling op basis van gerecyclede textielvezel
 — De akoestische vulling is 100% recyclebaar, is bestand 

tegenschimmelvorming en voldoet aan brandklasse  
B / S1 / DO

LEVERING COMPLEET 

Baffle, armatuur, driver, bevestigingsmateriaal voor ophanging.

LEVERBAAR 

 — Binnen 8 werkdagen (t/m 20 eenheden)
 — In stofgroep C en D
 — Minimaal bestelhoeveelheid: per stuk

MUTE MIRA 45 x 120 cm €625

MUTE MIRA 45 x 160 cm €825

Optie Stofgroep D +15%

PRIJS



LL26 (PLAT LAMP)

LL2690 (GEBOLDE LAMP)

Power consumption:   1,5-45W
Beam angle:    120°
Luminous Flux:    >2980lm - 4980lm @ 4300K
Colour temperature:   Controllable between 2700K - 6500K
Colour rendering Ra:   >87 CRI
Maintenance of lumen output:  >100.000 hours @ 25°
Luminous flucttuation:   0%
Voltage:    44-58Vdc (SELV)
Control system input:   1 - 10V / DALI / DMX
Air handling Material:  Housing Aluminium
    Reflector: Aluminium, silver
    Diffuser: PET
Safety:    Protection degree IP44
Installation:   Plug & Play

Power Consumption:  1,5-45W
Beam Angle :   120°
Luminous Flux:   >3700lm - 6200lm @ 4300K
Colour temperature:  Controllable between 2700K - 6500K
Colour rendering Ra:  >87 CRI
Maintenance of lumen output >100.000 hours @ 25°
Luminous flucttuation:  0%
Voltage:    44-58Vdc (SELV)
Control system input:  1 - 10V / DALI / DMX
Protection degree:   IP44
Air handling Material:  Housing Aluminium
    Reflector: Aluminium, silver
    Diffuser: PET
Safety:    Protection degree IP44
Installation:   Plug & Play

ENERGIEVERBRUIK

De verlichting heeft een zeer laag energieverbruik en een hoge efficiency van >94%. 
Draagt bij aan een lage Total Cost of Ownership

specificatie verlichting


