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Tillval: vidarekoppling, sensor, ljusreglering

Saxtorp LED armatur IP65, opal frontkåpa
60W, 5800 lm, 4000K, längd 1500 mm, slagtålig IK10
42W, 4100 lm, 4000K, längd 1200 mm, slagtålig IK10
0W
Tillval: vidarekoppling, sensor, ljusreglering
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Rikkgt kraaiga LED strålkastare, ARENA MAST, lämpliga som

Arena Mast LED armatur

mastbelysning ll hamnområden, fotbollsplaner, parkeringar,
lekplatser, stora samlingsytor, övriga utomhusmiljöer.
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Upp ll 75% energibesparing jämfört med klassiska ljuskällor.
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Högkvalitaava LED-dioder som erbjuder upp ll 120lm/W.
Direktmatad ellllförsel 230V AC-teknik, inget drivdon behövs.
Dimbar med bakkantsdimmer.
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• Finns llgänglig i 3000K, 4000K samt 6000K, Ra>80.
• Ersääer ljuskällor i taklampor, downlights, spotlights, lysrörsarmaturer, strålkastare, gatlyktor etc
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För maximal ﬂexibilitet och energibesparing går varje
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LED panel ADAPT
LED panel Illusions
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• Standard 110 gr spridning, llval: 60 gr.gr, PC kåpa
Tillval: 1-10V driver, DALI, rörelsesensor

Cabinet Line
Uppgraderat belysningssystem för skåp, vitrinskåp, hyllor, buuker,
displays och showrooms.
• Färdigt plug-n-play system 24VDC, standard 3000K,
llval 4000K och 6000K.
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• Tillbehör: av/på knapp, inbyggd dimmer,
rakt hörn, svängt hörn, IR-sensor
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LED Lagermax

Viken R

LED Lagermax är en IP65 klassad linjär LED armatur
där rejäl ljusmängd behövs i produkkonslokaler,
lagerlokaler, truckgångar, mässor, köpcentra eller andra
större lokaler. Armaturen används med fördel vid högre takhöjder. LED Lagermax kan levereras med
kundanpassad linsoppk, som möjliggör montering upp emot 30 m i takhöjd.
Finns i 4 eﬀekter med 125 lm/W.
50W, 6250 lm, L278xB135xH90 mm, 1,9 kg

LEDsystem Scandinavia presenterar stolt vår nya utomhusarmatur
Viken R. En sslren armatur perfekt för parkområden
och gångstråk.
Armaturchassi, formgjuten aluminium med bra
värmeavledning. Med den opala PC linskåpan erhålls
ett mjukt och jämnt ljussken.
30W, 40W eller 50W, upp till 3800 lm
4000K, IP65-klassad

100W, 12500 lm, L529xB135xH90 mm, 3,6 kg
150W, 18750 lm, L780xB135xH90 mm, 5,3 kg
200W, 25000 lm, L1131xB135xH90 mm, 7,0 kg

LED Strålkastare SLIM
Läckert designad LED strålkastare ll aarakkvt pris.
Finns i olika eﬀekter:
10W, 850 lm, 280 g, 140x85x52 mm
30W, 2550 lm, 720 g, 180x130x66 mm
50W, 4250 lm, 1200 g, 222x165x75 mm

Track LED FLEX 20W resp 30W
LED drivern är integrerad i armaturhus
Standard färgtemp är 3000K och Ra 80
Tillval: 2700K, 4000K, Ra 90
Spridnvinkel: 15 gr, 24 gr, 38 gr
Roterbar horisontellt 360 gr, justerbar verrkalt 90 gr

Kontor Design
36W, 40W eller 54W, upp ll 4230 lm
L1200 x B316 x H8 mm (Prisma)
Montage: Nerpendlad
3000K, 4000K eller CCT Adjust 3000K-6000K
Tillval: Dimbar DALI driver.

Finns 6 llbehör/bländskydd för akkv ljussääning:
Hon
Honeycomb, Kryss, Rund, Oval, Wallwash, Barn door

Track LED PRO XL 12W resp 24W
• Hög färgåtergivning över Ra 97
• Ljusreglering med inbyggd dimmer eller extern ljusreglering
• Armaturen har justerbar spridningsvinkel mellan 10-54°
• Välj färgtemperatur 2700K eller 3000K
• Extra llbehör är olikfärgade ﬁlter, ellippsk oppk, batwing oppk
• Finns i vii eller svart uuörande

Armaturserie KLIPPAN för gatubelysning, som är förberedd för intelligent
belysningsstyrning för maximal energibesparing och minimalt underhåll
• Finns i 4 eﬀekter: 30W 3000 lm , 60W 6000 lm,
100W 10000 lm och 120W 12000 lm
• Robust moduluppbyggd armaturserie i
formgjuten aluminium
• IP65, fullt ställbar vinkling, för stolpe eller rak arm 60 mm
• Philips LumiLED ger 100 lm/W, färgtemp 4000K
L70 50 000 h
• Tillval: dagsljusstyrning eller anslutning ll vår belysningsstyrning
Intelligent Lighhng Control, ILC

