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7560090 AST EWC52
(19-2857)

ASTERIODE, Diameter 300mm Pendel 1x100W, 
E27, A60

- - IP20 - On/Off Glaskupa, Opal, 
Glob

Vita detaljer, 
upphänge 
och takkopp

Pendelarmatur av munblåst sidenmatt muranoglas. Finns i olika diameter (300mm/400mm/500mm). Sockel E27.

7560092 AST EWC53
(19-2861)

ASTERIODE, Diameter 400mm Pendel 1x150W, 
E27, A60

- - IP20 - On/Off Glaskupa, Opal, 
Glob

Vita detaljer, 
upphänge 
och takkopp

Pendelarmatur av munblåst sidenmatt muranoglas. Finns i olika diameter (300mm/400mm/500mm). Sockel E27.

7560094 AST EWC54
(19-2865)

ASTERIODE, Diameter 500mm Pendel 1x150W, 
E27, A60

- - IP20 - On/Off Glaskupa, Opal, 
Glob

Vita detaljer, 
upphänge 
och takkopp

Pendelarmatur av munblåst sidenmatt muranoglas. Finns i olika diameter (300mm/400mm/500mm). Sockel E27.

7717506 41-9497 MERCIAN Vägg HSE/HIE-
CE/S, 70W, 
E27

- - IP65 IK10 On/Off Polykarbonat Svart Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt 
framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med 
avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-
symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala 
energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan

7717507 41-9499 MERCIAN Vägg TC-TEL, 
1x26-42W, 
GX24Q

- - IP65 IK10 On/Off Polykarbonat Svart Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt 
framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med 
avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-
symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala 
energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan

7717508 41-9508 MERCIAN Vägg HSE/HIE-
CE/S, 70W, 
E27

- - IP65 IK10 On/Off Polykarbonat Silver Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt 
framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med 
avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-
symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala 
energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan

7717509 41-9506 MERCIAN Vägg TC-TEL, 
1x26-42W, 
GX24Q

- - IP65 IK10 On/Off Polykarbonat Silver Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt 
framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med 
avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-
symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala 
energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan

7717512 41-5728 PASSLIGHT VÄGG Vägg HME, 80W, 
E27

- - IP65 - On/Off Glaskupa Grå Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7717513 41-5779 PASSLIGHT VÄGG Vägg HME, 125W, 
E27

- - IP65 - On/Off Glaskupa Grå Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7717522 41-5733 PASSLIGHT VÄGG Vägg HME, 80W, 
E27

- - IP65 - On/Off Polykarbonat Grå Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7717533 41-5730 PASSLIGHT VÄGG Vägg HSE-I, 70W, 
E27

- - IP65 - On/Off Glaskupa Grå Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.
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7717534 41-5729 PASSLIGHT VÄGG Vägg HSE/HIE-
CE/S, 70W, 
E27

- - IP65 - On/Off Glaskupa Grå Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7717543 41-5735 PASSLIGHT VÄGG Vägg HSE-I, 70W, 
E27

- - IP65 - On/Off Polykarbonat Grå Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7717546 41-5780 PASSLIGHT VÄGG Vägg TC-TEL, 
1x26-42W, 
GX24Q

- - IP65 - On/Off Glaskupa Grå Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7717547 41-5781 PASSLIGHT VÄGG Vägg TC-TEL, 
1x26-42W, 
GX24Q

- - IP65 - On/Off Polykarbonat Grå Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7717552 41-5814 PASSLIGHT TAK Tak HME, 80W, 
E27

- - IP65 - On/Off Glaskupa Grå Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.

7717553 41-5815 PASSLIGHT TAK Tak HME, 125W, 
E27

- - IP65 - On/Off Glaskupa Grå Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.

7717562 41-5820 PASSLIGHT TAK Tak HME, 80W, 
E27

- - IP65 - On/Off Polykarbonat Grå Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.

7717573 41-5817 PASSLIGHT TAK Tak HSE-I, 70W, 
E27

- - IP65 - On/Off Glaskupa Grå Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.

7717574 41-5816 PASSLIGHT TAK Tak HSE/HIE-
CE/S, 70W, 
E27

- - IP65 - On/Off Glaskupa Grå Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.

7717583 41-5822 PASSLIGHT TAK Tak HSE-I, 70W, 
E27

- - IP65 - On/Off Polykarbonat Grå Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.

7717590 41-5736 PASSLIGHT VÄGG, Tillbehör, SKYDDSGALLER Vägg - - - - - - - Vit SKYDDSGALLER TILL PASSLIGHT VÄGG NYLONÖVERDRAGET VIT FÄRG
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7717592 41-13538 REALTA Vägg CDM-T, 
35W, G12

- - IP66 IK10++ On/Off Polykarbonat Antracit Realta är en högpresterande och vandalklassad väggmonterad utomhusarmatur (IP66) med avancerad 
reflektorteknik. Kupa finns både i slagfast polykarbonat (IK10++) eller stryktåligt borsilikatglas (IK06). Tekniken 
gör det möjligt att öka armaturens verkningsgrad, sänka energiförbrukningen, minimera ljusföroreningar och 
därmed minska den totala miljöpåverkan. Monteringen är mycket enkel med kabelingångar från sidorna och 
bakifrån, försedda med EPDM-tätningar.

7717594 41-13535 REALTA Vägg TC-TEL, 
1x26-42W, 
GX24Q

- - IP66 IK10++ On/Off Polykarbonat Antracit Realta är en högpresterande och vandalklassad väggmonterad utomhusarmatur (IP66) med avancerad 
reflektorteknik. Kupa finns både i slagfast polykarbonat (IK10++) eller stryktåligt borsilikatglas (IK06). Tekniken 
gör det möjligt att öka armaturens verkningsgrad, sänka energiförbrukningen, minimera ljusföroreningar och 
därmed minska den totala miljöpåverkan. Monteringen är mycket enkel med kabelingångar från sidorna och 
bakifrån, försedda med EPDM-tätningar.

7717596 41-13536 REALTA Vägg SON-T, 50W, 
E27

- - IP66 IK10++ On/Off Polykarbonat Antracit Realta är en högpresterande och vandalklassad väggmonterad utomhusarmatur (IP66) med avancerad 
reflektorteknik. Kupa finns både i slagfast polykarbonat (IK10++) eller stryktåligt borsilikatglas (IK06). Tekniken 
gör det möjligt att öka armaturens verkningsgrad, sänka energiförbrukningen, minimera ljusföroreningar och 
därmed minska den totala miljöpåverkan. Monteringen är mycket enkel med kabelingångar från sidorna och 
bakifrån, försedda med EPDM-tätningar.

7717598 41-13543 REALTA MICRO Vägg LED 3W 4000K 213 IP66 IK10++ On/Off Polykarbonat Antracit Liten och robust LED armatur för väggmontage utomhus. Kapslingsklass IP66, vandalklass IK10++. Livslängd 
60000 timmar (L70/B10). Realta Micro LED bestyckas med 3W LED (4KK), 6W LED(4KK) eller 13W LED(3KK). 
Enkel montering med kabelingång bakifrån, försedd med EPDM- tätning. Bakplatta (RL15419) finns som tillbehör 
för installation med kabelingångar från sidorna. Polyesterlackerad stomme i pressgjutet aluminium, klart 
frontskydd av UV-stabiliserad polykarbonat samt med rostfria skruvar.

7717599 41-1354313 REALTA MICRO Vägg LED 13W 3000K 760 IP66 IK10++ On/Off Polykarbonat Antracit Liten och robust LED armatur för väggmontage utomhus. Kapslingsklass IP66, vandalklass IK10++. Livslängd 
60000 timmar (L70/B10). Realta Micro LED bestyckas med 3W LED (4KK), 6W LED(4KK) eller 13W LED(3KK). 
Enkel montering med kabelingång bakifrån, försedd med EPDM- tätning. Bakplatta (RL15419) finns som tillbehör 
för installation med kabelingångar från sidorna. Polyesterlackerad stomme i pressgjutet aluminium, klart 
frontskydd av UV-stabiliserad polykarbonat samt med rostfria skruvar.

7717601 RL 13759 STOLPTOPP FÖR 1ST REALTA ARMATUR (FÖR STOLPE DIA. 60MM) Stolpe - - - - - - - Antracit Stolptopp för montage av Realta armaturer på stolpe. Finns i både enkelt samt dubbelt utförande. Passar stolpar 
med D=60mm.

7717602 RL 14175 STOLPTOPP FÖR 2ST REALTA ARMATURER (FÖR STOLPE DIA. 60MM) Stolpe - - - - - - - Antracit Stolptopp för montage av Realta armaturer på stolpe. Finns i både enkelt samt dubbelt utförande. Passar stolpar 
med D=60mm.

7717650 41-13550 REALTA LED Vägg LED 18W 3000K 1073 IP66 IK10++ On/Off Polykarbonat Antracit Realta är en högpresterande och vandalklassad väggmonterad utomhusarmatur (IP66) med avancerad 
reflektorteknik. Kupa finns både i slagfast polykarbonat (IK10++) eller stryktåligt borsilikatglas (IK06). Tekniken 
gör det möjligt att öka armaturens verkningsgrad, sänka energiförbrukningen, minimera ljusföroreningar och 
därmed minska den totala miljöpåverkan. Monteringen är mycket enkel med kabelingångar från sidorna och 
bakifrån, försedda med EPDM-tätningar.

7717651 41-13552 REALTA LED, SMART (närvaro+skymmningsrelä) Vägg LED 18W 3000K 1073 IP66 IK10++ SMART (närvaro 
+ 
skymmningsrelä)

Polykarbonat Antracit Realta är en högpresterande och vandalklassad väggmonterad utomhusarmatur (IP66) med avancerad 
reflektorteknik. Kupa finns både i slagfast polykarbonat (IK10++) eller stryktåligt borsilikatglas (IK06). Tekniken 
gör det möjligt att öka armaturens verkningsgrad, sänka energiförbrukningen, minimera ljusföroreningar och 
därmed minska den totala miljöpåverkan. Monteringen är mycket enkel med kabelingångar från sidorna och 
bakifrån, försedda med EPDM-tätningar.

7717652 41-5783 PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 15W 3000K 1451 IP65 - On/Off Glaskupa Grå Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7717653 41-5784 PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 24W 3000K 2000 IP65 - On/Off Glaskupa Grå Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.
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7717654 41-5785 PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 36W 3000K 2577 IP65 - On/Off Glaskupa Grå Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7717655 41-5786 PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 15W 3000K 1313 IP65 - On/Off Polykarbonat Grå Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7717656 41-5787 PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 24W 3000K 140 IP65 - On/Off Polykarbonat Grå Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7717657 41-5788 PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 36W 3000K 2365 IP65 - On/Off Polykarbonat Grå Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7717658 41-5700 Retrofit LED modul 15W till Passlight väggarmatur Vägg LED 15W 3000K 1313-
Polykupa/

1451-
Glaskupa

- - On/Off - - Retrofil modul för att konvertera befintlig äldre teknik i passlightarmaturer till LED teknik 

7717659 41-5701 Retrofit LED modul 24W till Passlight väggarmatur Vägg LED 24W 3000K 1840-
Polykupa/

2000-
Glaskupa

- - On/Off - - Retrofil modul för att konvertera befintlig äldre teknik i passlightarmaturer till LED teknik 

7717660 41-5702 Retrofit LED modul 36W till Passlight väggmodell Vägg LED 36W 3000K 2365-
Polykupa/

2577-
Glaskupa

- - On/Off - - Retrofil modul för att konvertera befintlig äldre teknik i passlightarmaturer till LED teknik 

7717661 41-5880 PASSLIGHT LED TAK Tak LED 20W 3000K 2088 IP65 - On/Off Glaskupa Grå Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.

7717662 41-5881 PASSLIGHT LED TAK Tak LED 32W 3000K 3150 IP65 - On/Off Glaskupa Grå Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.

7717663 41-5882 PASSLIGHT LED TAK Tak LED 20W 3000K 1936 IP65 - On/Off Polykarbonat Grå Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.

7717664 41-5883 PASSLIGHT LED TAK Tak LED 32W 3000K 2970 IP65 - On/Off Polykarbonat Grå Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.
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7717665 41-5803 Retrofit LED modul 20W till Passlight takmodell Tak LED 20W 3000K 1936-
Polykupa/

2088-
Glaskupa

- - On/Off - - Retrofil modul för att konvertera befintlig äldre teknik i passlightarmaturer till LED teknik 

7717666 41-5804 Retrofit LED modul 32W till Passlight takmodell Tak LED 32W 3000K 2970-
Polykupa/

3150-
Glaskupa

- - On/Off - - Retrofil modul för att konvertera befintlig äldre teknik i passlightarmaturer till LED teknik 

7761705 35953-C321 DAY LED 20, Strålkastare, Rak arm 600mm, Armaturlängd 915mm Vägg LED 23W 4000K 2400 IP30/33/65 
(IP65 

kopplings-
dosa och 

LED modul)

- On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Svart Skyltstrålkastare med LED teknik 23W. DAY LED 20 ger 2400lm och belyser skylthöjder 0-4 meter med 
färgåtergivning i 4000K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt 
miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt 
underhåll och låg energiförbrukning. 

7761706 35953-C322 DAY LED 20, Strålkastare, Rak arm 600mm, Armaturlängd 915mm Vägg LED 23W 4000K 2401 IP30/33/65 
(IP65 

kopplings-
dosa och 

LED modul)

- On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Vit Skyltstrålkastare med LED teknik 23W. DAY LED 20 ger 2400lm och belyser skylthöjder 0-4 meter med 
färgåtergivning i 4000K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt 
miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt 
underhåll och låg energiförbrukning. 

7761707 35953-C323 DAY LED 20, Strålkastare, Rak arm 600mm, Armaturlängd 915mm Vägg LED 23W 4000K 2402 IP30/33/65 
(IP65 

kopplings-
dosa och 

LED modul)

- On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Silver Skyltstrålkastare med LED teknik 23W. DAY LED 20 ger 2400lm och belyser skylthöjder 0-4 meter med 
färgåtergivning i 4000K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt 
miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt 
underhåll och låg energiförbrukning. 

7761708 35801-C321 DAY LED 45, Strålkastare, Rak arm 600mm, Armaturlängd 970mm Vägg LED 45W 4300K 3500 IP30/33/65 
(IP65 

kopplings-
dosa och 

LED modul)

- On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Svart Skyltstrålkastare med LED teknik 45W. DAY LED 45W ger 3500lm som belyser skylthöjder 4-6 meter med 
färgåtergivning i 4300K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt 
miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt 
underhåll och låg energiförbrukning. 

7761709 35801-C322 DAY LED 45, Strålkastare, Rak arm 600mm, Armaturlängd 970mm Vägg LED 45W 4300K 3500 IP30/33/65 
(IP65 

kopplings-
dosa och 

LED modul)

- On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Vit Skyltstrålkastare med LED teknik 45W. DAY LED 45W ger 3500lm som belyser skylthöjder 4-6 meter med 
färgåtergivning i 4300K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt 
miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt 
underhåll och låg energiförbrukning. 

7761710 35801-C323 DAY LED 45, Strålkastare, Rak arm 600mm, Armaturlängd 970mm Vägg LED 45W 4300K 3500 IP30/33/65 
(IP65 

kopplings-
dosa och 

LED modul)

- On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Silver Skyltstrålkastare med LED teknik 45W. DAY LED 45W ger 3500lm som belyser skylthöjder 4-6 meter med 
färgåtergivning i 4300K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt 
miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt 
underhåll och låg energiförbrukning. 

7769513 48-9005 DAY, Halogenstrålkastare Vägg QT-DE 
300W, R7S 

- - IP33 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Vit Skyltstrålkastare med halogenteknik (Max 300W). Finns i modeller med olika armlängder (600mm/1000mm) och 
olika typer av arm (rak arm / svanhalsarm). DAY-QT belyser skylthöjder upp till 4 m. Armaturen finns att beställa  i 
Black, vit eller silver. Överkopplingsbar.

7769514 48-9392 DAY, Halogenstrålkastare Vägg QT-DE 
300W, R7S 

- - IP33 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Svart Skyltstrålkastare med halogenteknik (Max 300W). Finns i modeller med olika armlängder (600mm/1000mm) och 
olika typer av arm (rak arm / svanhalsarm). DAY-QT belyser skylthöjder upp till 4 m. Armaturen finns att beställa  i 
Black, vit eller silver. Överkopplingsbar.

7769523 48-9011 DAY-M,  Metallhalogenstrålkastare, Rak arm 600mm, Armaturlängd 970mm Vägg HIT-DE, 
70W, RX7S

- - IP33 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Vit Skyltstrålkastare med metallhalogenteknik (35W / 70W / 150W). Finns i modeller med olika armlängder 
(600mm/1000mm) och olika typer av arm (rak arm / svanhalsarm). DAY-M belyser skylthöjder upp till 8 m. 
Armaturen finns att beställa  i Black, vit eller silver.  Inkl säkerhetständare med cut-out funktion för att öka 
komponenternas livslängd. Överkopplingsbar.
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7769524 48-9010 DAY-M,  Metallhalogenstrålkastare, Rak arm 600mm, Armaturlängd 970mm Vägg HIT-DE, 
70W, RX7S

- - IP33 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Svart Skyltstrålkastare med metallhalogenteknik (35W / 70W / 150W). Finns i modeller med olika armlängder 
(600mm/1000mm) och olika typer av arm (rak arm / svanhalsarm). DAY-M belyser skylthöjder upp till 8 m. 
Armaturen finns att beställa  i Black, vit eller silver.  Inkl säkerhetständare med cut-out funktion för att öka 
komponenternas livslängd. Överkopplingsbar.

7769525 48-9015 DAY-M,  Metallhalogenstrålkastare, Rak arm 1000mm, Armaturlängd 1370mmVägg HIT-DE, 
70W, RX7S

- - IP33 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Vit Skyltstrålkastare med metallhalogenteknik (35W / 70W / 150W). Finns i modeller med olika armlängder 
(600mm/1000mm) och olika typer av arm (rak arm / svanhalsarm). DAY-M belyser skylthöjder upp till 8 m. 
Armaturen finns att beställa  i Black, vit eller silver.  Inkl säkerhetständare med cut-out funktion för att öka 
komponenternas livslängd. Överkopplingsbar.

7769526 48-9014 DAY-M,  Metallhalogenstrålkastare, Rak arm 1000mm, Armaturlängd 1370mmVägg HIT-DE, 
70W, RX7S

- - IP33 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Svart Skyltstrålkastare med metallhalogenteknik (35W / 70W / 150W). Finns i modeller med olika armlängder 
(600mm/1000mm) och olika typer av arm (rak arm / svanhalsarm). DAY-M belyser skylthöjder upp till 8 m. 
Armaturen finns att beställa  i Black, vit eller silver.  Inkl säkerhetständare med cut-out funktion för att öka 
komponenternas livslängd. Överkopplingsbar.

7769527 48-9021 DAY-M,  Metallhalogenstrålkastare, Svanarm,  Armaturlängd 970mm Vägg HIT-DE, 
70W, RX7S

- - IP33 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Vit Skyltstrålkastare med metallhalogenteknik (35W / 70W / 150W). Finns i modeller med olika armlängder 
(600mm/1000mm) och olika typer av arm (rak arm / svanhalsarm). DAY-M belyser skylthöjder upp till 8 m. 
Armaturen finns att beställa  i Black, vit eller silver.  Inkl säkerhetständare med cut-out funktion för att öka 
komponenternas livslängd. Överkopplingsbar.

7769528 48-9020 DAY-M,  Metallhalogenstrålkastare, Svanarm,  Armaturlängd 970mm Vägg HIT-DE, 
70W, RX7S

- - IP33 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Svart Skyltstrålkastare med metallhalogenteknik (35W / 70W / 150W). Finns i modeller med olika armlängder 
(600mm/1000mm) och olika typer av arm (rak arm / svanhalsarm). DAY-M belyser skylthöjder upp till 8 m. 
Armaturen finns att beställa  i Black, vit eller silver.  Inkl säkerhetständare med cut-out funktion för att öka 
komponenternas livslängd. Överkopplingsbar.

7769538 48-9478 DAY, Tillbehör, FÖRSTÄRKNINGSPLATTA, 200X200X2MM Vägg - - - - - - - Vit FÖRSTÄRKNINGSPLATTA TILL DAY 200X200X2MM VIT 

7769539 48-9479 DAY, Tillbehör, FÖRSTÄRKNINGSPLATTA, 200X200X2MM Vägg - - - - - - - Svart FÖRSTÄRKNINGSPLATTA TILL DAY 200X200X2MM Black

7769540 48-9109 DAY, Tillbehör, VÄGGFÄSTE Vägg - - - - - - - Vit Väggfäste till DAY strålkastare. Finns i olika färger (Black/vit)

7769541 48-9110 DAY, Tillbehör, VÄGGFÄSTE Vägg - - - - - - - Svart Väggfäste till DAY strålkastare. Finns i olika färger (Black/vit)

7769544 48-8777 DAY, Reservdel, VÄGGARM 600MM MED DOSA, Passar till DAY/DAY-LED23Vägg - - - - - - - Vit Väggarm med dosa till DAY skyltstrålkastare. Finns i olika längder (600mm/1000mm) och färger (Black/vit/silver)

7769545 48-8770 DAY, Reservdel, VÄGGARM 1000MM MED DOSA PASSAR TILL DAY/DAY-LED23Vägg - - - - - - - VIT Väggarm med dosa till DAY skyltstrålkastare. Finns i olika längder (600mm/1000mm) och färger (Black/vit/silver)
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7769546 48-8999 DAY, Reservdel, VÄGGARM 600 MM FÖR DOSA Vägg - - - - - - - VIT Väggarm till dosa för DAY skyltstrålkastare. Finns i olika längder (600mm/1000mm) och färger (Black/vit/silver)

7769547 48-9001 DAY, Reservdel, VÄGGARM 1000 MM FÖR DOSA Vägg - - - - - - - VIT Väggarm till dosa för DAY skyltstrålkastare. Finns i olika längder (600mm/1000mm) och färger (Black/vit/silver)

7769548 48-8997 DAY, Reservdel, DOSA FÖR VÄGGARM Vägg - - - - - - - VIT Dosa för skyltstrålkastare DAY. Finns i olika färger (Black(vit/silver)

7769549 48-8778 DAY, Reservdel, VÄGGARM 600MM M DOSA      Vägg - - - - - - - Svart Väggarm med dosa till DAY skyltstrålkastare. Finns i olika längder (600mm/1000mm) och färger (Black/vit/silver)

7769550 48-8760 DAY, Reservdel, VÄGGARM 1000MM M DOSA      Vägg - - - - - - - Svart Väggarm med dosa till DAY skyltstrålkastare. Finns i olika längder (600mm/1000mm) och färger (Black/vit/silver)

7769551 48-9000 DAY, Reservdel, VÄGGARM 600MM F DOSA Vägg - - - - - - - Svart Väggarm till dosa för DAY skyltstrålkastare. Finns i olika längder (600mm/1000mm) och färger (Black/vit/silver)

7769552 48-9002 DAY, Reservdel, VÄGGARM 1000MM F DOSA Vägg - - - - - - - Svart Väggarm till dosa för DAY skyltstrålkastare. Finns i olika längder (600mm/1000mm) och färger (Black/vit/silver)

7769553 48-8998 DAY, Reservdel, DOSA FÖR VÄGGARM Vägg - - - - - - - Svart Dosa för skyltstrålkastare DAY. Finns i olika färger (Black(vit/silver)

7769554 48-7353 MX500, Strålkastare, HALOGEN QT-DE12 150-500W R7S VIT Vägg/Stolpe QT-DE12, 
150-500W, 
R7S

- - IP55 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Vit Ställbar strålkastare för användning inom- eller utomhus. Bestyckas med halogen (max 500W). MX500 finns som 
standard i färgerna Black, vit eller silver. 

7769557 48-7357 MX1500, Strålkastare 750-1500W Vägg/Stolpe QT-DE12, 
750-1500W, 
R7S

- - IP55 - - Härdat 
säkerhetsglas

Vit Ställbar strålkastare för användning inom- eller utomhus. Bestyckas med halogen (max 1500W). MX1500 finns 
som standard i färgerna Black, vit eller silver. 

7769564 48-7360 MX500, Strålkastare,  + 0.5M SLADDST. Vägg/Stolpe QT-DE12, 
150-500W, 
R7S

- - IP55 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Svart Ställbar strålkastare för användning inom- eller utomhus. Bestyckas med halogen (max 500W). MX500 finns som 
standard i färgerna Black, vit eller silver. 
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7769584 48-9120 MX500, Strålkastare,  + NÄRVAROSENSOR SVART Vägg/Stolpe QT-DE12, 
150-500W, 
R7S

- - IP55 - Närvarosensor Härdat 
säkerhetsglas

Svart Ställbar strålkastare för användning inom- eller utomhus. Bestyckas med halogen (max 500W). MX500 finns som 
standard i färgerna Black, vit eller silver. 

7769590 48-9113 STOLPFÄSTE FÖR STOLPE DIA. 48-60MM Stolpe - - - - - - - - STOLPFÄSTE FÖR STOLPE DIA. 48-60MM

7769592 48-8242 MINISTÄLL FÖR HALOGEN/LED STRÅLKASTARE Golv - - - - - - - - MINISTÄLL FÖR HALOGEN/LED STRÅLKASTARE

7769600 48-9452 ACT, Strålkastare, 1X70W ASYMMETRISK Vägg/Stolpe HIT-DE, 
70W, RX7S

- - IP66 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Vit Asymmetrisk bredstrålade metallhalogen strålkastare (70W/150W) med inbyggt driftdon. Stomme av pressgjutet 
aluminium, med aluminiumreflektor. ACT är lämplig som skyltbelysning där armaturerna monteras antingen ovan 
eller under skylten med hjälp av väggarm (Tillbehör)

7769601 48-9429 ACT, Strålkastare, 1X70W ASYMMETRISK Vägg/Stolpe HIT-DE, 
70W, RX7S

- - IP66 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Svart Asymmetrisk bredstrålade metallhalogen strålkastare (70W/150W) med inbyggt driftdon. Stomme av pressgjutet 
aluminium, med aluminiumreflektor. ACT är lämplig som skyltbelysning där armaturerna monteras antingen ovan 
eller under skylten med hjälp av väggarm (Tillbehör)

7769604 48-9468 ACT, Strålkastare, 1X150W ASYMMETRISK Vägg/Stolpe HIT-DE, 
150W, RX7S

- - IP66 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Vit Asymmetrisk bredstrålade metallhalogen strålkastare (70W/150W) med inbyggt driftdon. Stomme av pressgjutet 
aluminium, med aluminiumreflektor. ACT är lämplig som skyltbelysning där armaturerna monteras antingen ovan 
eller under skylten med hjälp av väggarm (Tillbehör)

7769605 48-9430 ACT, Strålkastare, 1X150W ASYMMETRISK Vägg/Stolpe HIT-DE, 
150W, RX7S

- - IP66 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Svart Asymmetrisk bredstrålade metallhalogen strålkastare (70W/150W) med inbyggt driftdon. Stomme av pressgjutet 
aluminium, med aluminiumreflektor. ACT är lämplig som skyltbelysning där armaturerna monteras antingen ovan 
eller under skylten med hjälp av väggarm (Tillbehör)

7769606 48-9469 ACT, Strålkastare, 1X250W ASYMMETRISK Vägg/Stolpe HIT-DE, 
250W, FC2

- - IP66 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Vit Asymmetrisk bredstrålade metallhalogen strålkastare (70W/150W) med inbyggt driftdon. Stomme av pressgjutet 
aluminium, med aluminiumreflektor. ACT är lämplig som skyltbelysning där armaturerna monteras antingen ovan 
eller under skylten med hjälp av väggarm (Tillbehör)

7769607 48-9431 ACT, Strålkastare, 1X250W ASYMMETRISK Vägg/Stolpe HIT-DE, 
250W, FC2

- - IP66 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Svart Asymmetrisk bredstrålade metallhalogen strålkastare (70W/150W) med inbyggt driftdon. Stomme av pressgjutet 
aluminium, med aluminiumreflektor. ACT är lämplig som skyltbelysning där armaturerna monteras antingen ovan 
eller under skylten med hjälp av väggarm (Tillbehör)

7769683 48-9232 MIG, Strålkastare, 1X250W ASYMMETRISK Vägg/Stolpe HIT/HST, 
250W, E40

- - IP66 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Svart Asymmetrisk bredstrålade metallhalogen strålkastare (250W) med inbyggt driftdon. Stomme av pressgjutet 
aluminium, med aluminiumreflektor. ACT är lämplig som skyltbelysning där armaturerna monteras antingen ovan 
eller under skylten med hjälp av väggarm (Tillbehör)

7769685 48-9233 MIG, Strålkastare, 1X400W ASYMMETRISK Vägg/Stolpe HIT/HST, 
250W, E40

- - IP66 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Svart Asymmetrisk bredstrålade metallhalogen strålkastare (400W) med inbyggt driftdon. Stomme av pressgjutet 
aluminium, med aluminiumreflektor. MIG är lämplig som skyltbelysning där armaturerna monteras antingen ovan 
eller under skylten med hjälp av väggarm (Tillbehör)
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7769690 48-9322 STOLPFÄSTE FÖR STOLPE DIA. 60-80MM Stolpe - - - - - - - - STOLPFÄSTE FÖR STOLPE DIA. 60-80MM

7769697 48-9473 ACT, Tillbehör, SIDOBLÄNDSKYDD - - - - - - - - Svart Sidobländskydd till ACT strålkastare, svart

7769699 48-9323 MIG, Tillbehör, SIDOBLÄNDSKYDD - - - - - - - - Svart SIDOBLÄNDSKYDD TILL MIG STRÅLKASTARE Black

7903720 48-9004 MX500/DAY, Reservdel, LAMPHÅLLARE FÖR HALOGEN 150-500W QT-DE12 R7S- - - - - - - - Lamphållare för halogen 150-500W QT-DE12 R7S, passar bl. a. MX 500 strålkastare. Säljer styckevis.

7903722 48-9111 MX1500 Reservdel, LAMPHÅLLARE FÖR HALOGEN 750-1500W QT-DE12 R7S- - - - - - - - Lamphållare för halogen 750-1500W QT-DE12 R7S, passar bl. a. MX 1500 strålkastare. Säljes styckevis.

7908450 41-5737 PASSLIGHT, RESERVKUPA BORSILIKATGLAS Vägg/Tak - - - - - - Glaskupa - RESERVKUPA TILL PASSLIGHT TAK/VÄGG BORSILIKATGLAS

7908452 41-5738 PASSLIGHT, RESERVKUPA POLYKARBONAT Vägg/Tak - - - - - - Polykarbonat - RESERVKUPA TILL PASSLIGHT TAK/VÄGG POLYKARBONAT

7908590 48-8761 DAY, Reservdel, KLART GLAS TILL DAY HALOGEN STRÅLKASTARE - - - - - - - Härdat 
säkerhetsglas

- KLART GLAS TILL DAY HALOGEN STRÅLKASTARE

7908591 48-9003 DAY, Reservdel, BLÄSTRAT GLAS - - - - - - - Härdat 
säkerhetsglas

- BLÄSTRAT GLAS TILL DAY HALOGEN STRÅLKASTARE

7908592 48-7636 MX500, Reservdel, KLART GLAS TILL MX500 HALOGEN STRÅLKASTARE- - - - - - - Härdat 
säkerhetsglas

- KLART GLAS TILL MX500 HALOGEN STRÅLKASTARE

7908593 48-9112 MX500, Reservdel, BLÄSTRAT GLAS - - - - - - - Härdat 
säkerhetsglas

- BLÄSTRAT GLAS TILL MX500 HALOGEN STRÅLKASTARE
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7908596 48-8245 MX1500, Reservdel, KLART GLAS TILL MX1500 HALOGEN STRÅLKASTARE- - - - - - - Härdat 
säkerhetsglas

- KLART GLAS TILL MX1500 HALOGEN STRÅLKASTARE

7701542 41-9700 MERCIAN LED Vägg LED 28W 3000K 2082 IP65 IK10 On/Off Polykarbonat Svart Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt 
framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med 
avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-
symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala 
energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan

7701543 41-9701 MERCIAN LED, Skymmningsrelä Vägg LED 28W 3000K 2082 IP65 IK10 Skymmningsrelä Polykarbonat Svart Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt 
framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med 
avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-
symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala 
energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan

7701546 41-9702 MERCIAN LED, DALI Vägg LED 28W 3000K 2082 IP65 IK10 DALI Polykarbonat Svart Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt 
framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med 
avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-
symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala 
energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan

7701547 41-9703 MERCIAN LED , SMART (närvaro + skymmningsrelä) Vägg LED 28W 3000K 2082 IP65 IK10 SMART (närvaro 
+ 
skymmningsrelä)

Polykarbonat Svart Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt 
framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med 
avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-
symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala 
energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan

7701548 41-97004 MERCIAN LED Vägg LED 28W 4000K 2572 IP65 IK10 On/Off Polykarbonat Svart Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt 
framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med 
avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-
symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala 
energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan

7701549 41-97014 MERCIAN LED, Skymmningsrelä Vägg LED 28W 4000K 2572 IP65 IK10 Skymmningsrelä Polykarbonat Svart Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt 
framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med 
avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-
symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala 
energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan

7701550 41-97024 MERCIAN LED, DALI Vägg LED 28W 4000K 2572 IP65 IK10 DALI Polykarbonat Svart Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt 
framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med 
avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-
symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala 
energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan

7701551 41-97034 MERCIAN LED , SMART (närvaro + skymmningsrelä) Vägg LED 28W 4000K 2572 IP65 IK10 SMART (närvaro 
+ 
skymmningsrelä)

Polykarbonat Svart Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt 
framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med 
avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-
symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala 
energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan

7701552 41-9710 MERCIAN LED Vägg LED 28W 3000K 2082 IP65 IK10 On/Off Polykarbonat Silver Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt 
framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med 
avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-
symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala 
energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan

7701553 41-9711 MERCIAN LED, Skymmningsrelä Vägg LED 28W 3000K 2082 IP65 IK10 Skymmningsrelä Polykarbonat Silver Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt 
framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med 
avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-
symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala 
energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan
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7701554 41-9712 MERCIAN LED, DALI Vägg LED 28W 3000K 2082 IP65 IK10 DALI Polykarbonat Silver Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt 
framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med 
avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-
symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala 
energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan

7701555 41-9713 MERCIAN LED , SMART (närvaro + skymmningsrelä) Vägg LED 28W 3000K 2082 IP65 IK10 SMART (närvaro 
+ 
skymmningsrelä)

Polykarbonat Silver Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt 
framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med 
avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-
symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala 
energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan

7701556 41-97104 MERCIAN LED Vägg LED 28W 4000K 2082 IP65 IK10 On/Off Polykarbonat Silver Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt 
framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med 
avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-
symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala 
energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan

7701557 41-97114 MERCIAN LED, Skymmningsrelä Vägg LED 28W 4000K 2082 IP65 IK10 Skymmningsrelä Polykarbonat Silver Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt 
framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med 
avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-
symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala 
energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan

7701558 41-97124 MERCIAN LED, DALI Vägg LED 28W 4000K 2082 IP65 IK10 DALI Polykarbonat Silver Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt 
framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med 
avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-
symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala 
energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan

7701559 41-97134 MERCIAN LED , SMART (närvaro + skymmningsrelä) Vägg LED 28W 4000K 2082 IP65 IK10 SMART (närvaro 
+ 
skymmningsrelä)

Polykarbonat Silver Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt 
framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med 
avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-
symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala 
energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan

7701560 41-57004 Retrofit LED modul 16W till Passlight väggarmatur Vägg LED 16W 4000K 1750-
Polykupa/

1935-
Glaskupa

- - On/Off - - Retrofil modul för att konvertera befintlig äldre teknik i passlightarmaturer till LED teknik

7701561 41-57014 Retrofit LED modul 24W till Passlight väggarmatur Vägg LED 24W 4000K 2300-
Polykupa/

2500-
Glaskupa

- - On/Off - - Retrofil modul för att konvertera befintlig äldre teknik i passlightarmaturer till LED teknik

7701562 41-57024 Retrofit LED modul 38W till Passlight väggmodell Vägg LED 38W 4000K 3120-
Polykupa/

3400-
Glaskupa

- - On/Off - - Retrofil modul för att konvertera befintlig äldre teknik i passlightarmaturer till LED teknik

7701563 41-58034 Retrofit LED modul 20W till Passlight takmodell Tak LED 20W 4000K 2420-
Polykupa/

2610-
Glaskupa

- - On/Off - - Retrofil modul för att konvertera befintlig äldre teknik i passlightarmaturer till LED teknik

7701564 41-58044 Retrofit LED modul 32W till Passlight takmodell Tak LED 32W 4000K 3960-
Polykupa/

4200-
Glaskupa

- - On/Off - - Retrofil modul för att konvertera befintlig äldre teknik i passlightarmaturer till LED teknik
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7702384 41-16607 REALTA MICRO Vägg LED 6W 4000K 364 IP66 IK10++ On/Off Polykarbonat Antracit Liten och robust LED armatur för väggmontage utomhus. Kapslingsklass IP66, vandalklass IK10++. Livslängd 
60000 timmar (L70/B10). Realta Micro LED bestyckas med 3W LED (4KK), 6W LED(4KK) eller 13W LED(3KK). 
Enkel montering med kabelingång bakifrån, försedd med EPDM- tätning. Bakplatta (RL15419) finns som tillbehör 
för installation med kabelingångar från sidorna. Polyesterlackerad stomme i pressgjutet aluminium, klart 
frontskydd av UV-stabiliserad polykarbonat samt med rostfria skruvar.

7702385 41-16607SIL REALTA MICRO Vägg LED 6W 4000K 364 IP66 IK10++ On/Off Polykarbonat Silver Liten och robust LED armatur för väggmontage utomhus. Kapslingsklass IP66, vandalklass IK10++. Livslängd 
60000 timmar (L70/B10). Realta Micro LED bestyckas med 3W LED (4KK), 6W LED(4KK) eller 13W LED(3KK). 
Enkel montering med kabelingång bakifrån, försedd med EPDM- tätning. Bakplatta (RL15419) finns som tillbehör 
för installation med kabelingångar från sidorna. Polyesterlackerad stomme i pressgjutet aluminium, klart 
frontskydd av UV-stabiliserad polykarbonat samt med rostfria skruvar.

7702390 41-1354313SIL REALTA MICRO Vägg LED 13W 3000K 760 IP66 IK10++ On/Off Polykarbonat Silver Liten och robust LED armatur för väggmontage utomhus. Kapslingsklass IP66, vandalklass IK10++. Livslängd 
60000 timmar (L70/B10). Realta Micro LED bestyckas med 3W LED (4KK), 6W LED(4KK) eller 13W LED(3KK). 
Enkel montering med kabelingång bakifrån, försedd med EPDM- tätning. Bakplatta (RL15419) finns som tillbehör 
för installation med kabelingångar från sidorna. Polyesterlackerad stomme i pressgjutet aluminium, klart 
frontskydd av UV-stabiliserad polykarbonat samt med rostfria skruvar.

7702391 41-5783BL PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 15W 3000K 1451 IP65 - On/Off Glaskupa Svart Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7702402 41-5784BL PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 24W 3000K 2000 IP65 - On/Off Glaskupa Svart Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7702403 41-5785BL PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 36W 3000K 2577 IP65 - On/Off Glaskupa Svart Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7702404 41-5786BL PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 15W 3000K 1313 IP65 - On/Off Polykarbonat Svart Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7702405 41-5787BL PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 24W 3000K 1840 IP65 - On/Off Polykarbonat Svart Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7702406 41-5788BL PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 36W 3000K 2365 IP65 - On/Off Polykarbonat Svart Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7702407 41-135504 REALTA LED Vägg LED 18W 4000K 1430 IP66 IK10++ On/Off Polykarbonat Antracit Realta är en högpresterande och vandalklassad väggmonterad utomhusarmatur (IP66) med avancerad 
reflektorteknik. Kupa finns både i slagfast polykarbonat (IK10++) eller stryktåligt borsilikatglas (IK06). Tekniken 
gör det möjligt att öka armaturens verkningsgrad, sänka energiförbrukningen, minimera ljusföroreningar och 
därmed minska den totala miljöpåverkan. Monteringen är mycket enkel med kabelingångar från sidorna och 
bakifrån, försedda med EPDM-tätningar.

7702410 41-57834BL PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 16W 4000K 1935 IP65 - On/Off Glaskupa Svart Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.
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7702411 41-57844BL PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 24W 4000K 2500 IP65 - On/Off Glaskupa Svart Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7702412 41-57854BL PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 38W 4000K 3400 IP65 - On/Off Glaskupa Svart Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7702413 41-57864BL PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 16W 4000K 1750 IP65 - On/Off Polykarbonat Svart Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7702416 41-13543SIL REALTA MICRO Vägg LED 3W 4000K 213 IP66 IK10++ On/Off Polykarbonat Silver Liten och robust LED armatur för väggmontage utomhus. Kapslingsklass IP66, vandalklass IK10++. Livslängd 
60000 timmar (L70/B10). Realta Micro LED bestyckas med 3W LED (4KK), 6W LED(4KK) eller 13W LED(3KK). 
Enkel montering med kabelingång bakifrån, försedd med EPDM- tätning. Bakplatta (RL15419) finns som tillbehör 
för installation med kabelingångar från sidorna. Polyesterlackerad stomme i pressgjutet aluminium, klart 
frontskydd av UV-stabiliserad polykarbonat samt med rostfria skruvar.

7702417 41-57874BL PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 24W 4000K 2300 IP65 - On/Off Polykarbonat Svart Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7702418 41-57884BL PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 38W 4000K 3120 IP65 - On/Off Polykarbonat Svart Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7702422 41-9503 MERCIAN, Reservkupa Vägg - - - - - - Polykarbonat Svart Reservkupa i Polykarbonat till Mercian väggarmatur, färg: svart

7702423 41-9715 Retrofit LED modul till MERCIAN Vägg LED 28W 3000K 2082 - - On/Off - - Retrofil modul för att konvertera befintlig äldre teknik i Mercianarmaturer till LED teknik

7702424 41-97154 Retrofit LED modul till MERCIAN Vägg LED 28W 4000K 2572 - - On/Off - - Retrofil modul för att konvertera befintlig äldre teknik i Mercianarmaturer till LED teknik

7702499 41-57834 PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 16W 4000K 1935 IP65 - On/Off Glaskupa Grå Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7702504 41-57844 PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 24W 4000K 2500 IP65 - On/Off Glaskupa Grå Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.
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7702505 41-57854 PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 38W 4000K 3400 IP65 - On/Off Glaskupa Grå Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7702506 41-57864 PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 16W 4000K 1750 IP65 - On/Off Polykarbonat Grå Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7702507 41-57874 PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 24W 4000K 2300 IP65 - On/Off Polykarbonat Grå Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7702508 41-57884 PASSLIGHT LED VÄGG Vägg LED 38W 4000K 3120 IP65 - On/Off Polykarbonat Grå Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en 
bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. 
Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

7702509 41-58804 PASSLIGHT LED TAK Tak LED 20W 4000K 2610 IP65 - On/Off Glaskupa Grå Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.

7702510 41-58814 PASSLIGHT LED TAK Tak LED 32W 4000K 4200 IP65 - On/Off Glaskupa Grå Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.

7702511 41-58824 PASSLIGHT LED TAK Tak LED 20W 4000K 2420 IP65 - On/Off Polykarbonat Grå Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.

7702512 41-58834 PASSLIGHT LED TAK Tak LED 32W 4000K 3960 IP65 - On/Off Polykarbonat Grå Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.

7702513 41-5880BL PASSLIGHT LED TAK Tak LED 20W 3000K 2088 IP65 - On/Off Glaskupa Svart Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.

7702514 41-5881BL PASSLIGHT LED TAK Tak LED 32W 3000K 3150 IP65 - On/Off Glaskupa Svart Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.

7702515 41-5882BL PASSLIGHT LED TAK Tak LED 20W 3000K 1936 IP65 - On/Off Polykarbonat Svart Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.
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7702516 41-5883BL PASSLIGHT LED TAK Tak LED 32W 3000K 2970 IP65 - On/Off Polykarbonat Svart Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.

7702517 41-58804BL PASSLIGHT LED TAK Tak LED 20W 4000K 2610 IP65 - On/Off Glaskupa Svart Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.

7702518 41-58814BL PASSLIGHT LED TAK Tak LED 32W 4000K 4200 IP65 - On/Off Glaskupa Svart Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.

7702519 41-58824BL PASSLIGHT LED TAK Tak LED 20W 4000K 2420 IP65 - On/Off Polykarbonat Svart Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.

7702520 41-58834BL PASSLIGHT LED TAK Tak LED 32W 4000K 3960 IP65 - On/Off Polykarbonat Svart Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, 
fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med 
prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För 
extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.

7762432 35955-C321 DAY LED 20, Strålkastare, Svanarm, Armaturlängt 915mm Vägg LED 23W 4000K 2400 IP30/33/65 
(IP65 

kopplings-
dosa och 

LED modul)

- On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Svart Skyltstrålkastare med LED teknik 23W. DAY LED 20 ger 2400lm och belyser skylthöjder 0-4 meter med 
färgåtergivning i 4000K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt 
miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt 
underhåll och låg energiförbrukning. 

7762441 35955-C322 DAY LED 20, Strålkastare, Svanarm, Armaturlängt 915mm Vägg LED 23W 4000K 2401 IP30/33/65 
(IP65 

kopplings-
dosa och 

LED modul)

- On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Vit Skyltstrålkastare med LED teknik 23W. DAY LED 20 ger 2400lm och belyser skylthöjder 0-4 meter med 
färgåtergivning i 4000K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt 
miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt 
underhåll och låg energiförbrukning. 

7762446 35955-C323 DAY LED 20, Strålkastare, Svanarm, Armaturlängt 915mm Vägg LED 23W 4000K 2402 IP30/33/65 
(IP65 

kopplings-
dosa och 

LED modul)

- On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Silver Skyltstrålkastare med LED teknik 23W. DAY LED 20 ger 2400lm och belyser skylthöjder 0-4 meter med 
färgåtergivning i 4000K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt 
miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt 
underhåll och låg energiförbrukning. 

7762451 35803-C321 DAY LED 45, Strålkastare, Svanarm, Armaturlängd 970mm Vägg LED 45W 4300K 3500 IP30/33/65 
(IP65 

kopplings-
dosa och 

LED modul)

- On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Svart Skyltstrålkastare med LED teknik 45W. DAY LED 45W ger 3500lm som belyser skylthöjder 4-6 meter med 
färgåtergivning i 4300K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt 
miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt 
underhåll och låg energiförbrukning. 

7762457 35803-C322 DAY LED 45, Strålkastare, Svanarm, Armaturlängd 970mm Vägg LED 45W 4300K 3500 IP30/33/65 
(IP65 

kopplings-
dosa och 

LED modul)

- On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Vit Skyltstrålkastare med LED teknik 45W. DAY LED 45W ger 3500lm som belyser skylthöjder 4-6 meter med 
färgåtergivning i 4300K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt 
miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt 
underhåll och låg energiförbrukning. 

7762458 35803-C323 DAY LED 45, Strålkastare, Svanarm, Armaturlängd 970mm Vägg LED 45W 4300K 3500 IP30/33/65 
(IP65 

kopplings-
dosa och 

LED modul)

- On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Silver Skyltstrålkastare med LED teknik 45W. DAY LED 45W ger 3500lm som belyser skylthöjder 4-6 meter med 
färgåtergivning i 4300K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt 
miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt 
underhåll och låg energiförbrukning. 
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7762459 36004-C33 SKYTOR 1/6/AS, Strålkastare, Asymmetrisk Vägg/Stolpe LED 52W 4000K 500 IP66 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Grafitgrå Strålkastare LED 52W, 4000K, 5080lm, Klass 1, IP66, 50 000h (L70/B10). Ställbar LED strålkastare med 
asymmetrisk ljusbild och med ventilationsmembran för att säkerställa kappslingsklass under nordiska 
förhållanden.

7762466 36010-C33 SKYTOR 1/8/AS, Strålkastare, Asymmetrisk Vägg/Stolpe LED 67W 4000K 6770 IP66 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Grafitgrå Strålkastare LED 67W, 4000K, 6770lm, Klass 1, IP66, 50 000h (L70/B10). Ställbar LED strålkastare med 
asymmetrisk ljusbild och med ventilationsmembran för att säkerställa kappslingsklass under nordiska 
förhållanden.

7762467 36104-C33 SKYTOR 2/12/AS, Strålkastare, Asymmetrisk Vägg/Stolpe LED 104W 4000K 10740 IP66 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Grafitgrå Strålkastare LED 104W, 4000K, 10740lm, Klass 1, IP66, 50 000h (L70/B10). Ställbar LED strålkastare med 
asymmetrisk ljusbild och med ventilationsmembran för att säkerställa kappslingsklass under nordiska 
förhållanden.

7762468 36110-C33 SKYTOR 2/16/AS, Strålkastare, Asymmetrisk Vägg/Stolpe LED 133W 4000K 14320 IP66 - On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Grafitgrå Strålkastare LED 133W, 4000K, 14320lm, Klass 1, IP66, 50 000h (L70/B10). Ställbar LED strålkastare med 
asymmetrisk ljusbild och med ventilationsmembran för att säkerställa kappslingsklass under nordiska 
förhållanden.

7763719 35811-C31 STRÅLK DAY LED COB 32W RAK SV Vägg/Stolpe LED 32W 4000K 4000 IP30/33/65 
(IP65 

kopplings-
dosa och 

LED modul)

- On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Svart Skyltstrålkastare med LED teknik 32W. DAY LED COB 32 ger 4000lm som belyser skylthöjder upp till 6 meter 
med färgåtergivning i 4000K. Placera armaturerna med c/c upptill 2 meter. Armaturen är överkopplingsbar. DAY 
LED COB 32 är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd (LED > 50 000 
timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.

7763721 35811-C32 STRÅLK DAY LED COB 32W RAK VIT Vägg/Stolpe LED 32W 4000K 4000 IP30/33/65 
(IP65 

kopplings-
dosa och 

LED modul)

- On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Vitart Skyltstrålkastare med LED teknik 32W. DAY LED COB 32 ger 4000lm som belyser skylthöjder upp till 6 meter 
med färgåtergivning i 4000K. Placera armaturerna med c/c upptill 2 meter. Armaturen är överkopplingsbar. DAY 
LED COB 32 är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd (LED > 50 000 
timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.

7763723 35811-C33 STRÅLK DAY LED COB 32W RAK SIL Vägg/Stolpe LED 32W 4000K 4000 IP30/33/65 
(IP65 

kopplings-
dosa och 

LED modul)

- On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Silver Skyltstrålkastare med LED teknik 32W. DAY LED COB 32 ger 4000lm som belyser skylthöjder upp till 6 meter 
med färgåtergivning i 4000K. Placera armaturerna med c/c upptill 2 meter. Armaturen är överkopplingsbar. DAY 
LED COB 32 är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd (LED > 50 000 
timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.

7763725 35813-C31 STRÅLK DAY LED COB 32W SVAN SV Vägg/Stolpe LED 32W 4000K 4000 IP30/33/65 
(IP65 

kopplings-
dosa och 

LED modul)

- On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Svart Skyltstrålkastare med LED teknik 32W. DAY LED COB 32 ger 4000lm som belyser skylthöjder upp till 6 meter 
med färgåtergivning i 4000K. Placera armaturerna med c/c upptill 2 meter. Armaturen är överkopplingsbar. DAY 
LED COB 32 är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd (LED > 50 000 
timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.

7763727 35813-C32 STRÅLK DAY LED COB 32W SVAN VI Vägg/Stolpe LED 32W 4000K 4000 IP30/33/65 
(IP65 

kopplings-
dosa och 

LED modul)

- On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Vit Skyltstrålkastare med LED teknik 32W. DAY LED COB 32 ger 4000lm som belyser skylthöjder upp till 6 meter 
med färgåtergivning i 4000K. Placera armaturerna med c/c upptill 2 meter. Armaturen är överkopplingsbar. DAY 
LED COB 32 är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd (LED > 50 000 
timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.

7763729 35813-C33 STRÅLK DAY LED COB 32W SVAN SI Vägg/Stolpe LED 32W 4000K 4000 IP30/33/65 
(IP65 

kopplings-
dosa och 

LED modul)

- On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Silver Skyltstrålkastare med LED teknik 32W. DAY LED COB 32 ger 4000lm som belyser skylthöjder upp till 6 meter 
med färgåtergivning i 4000K. Placera armaturerna med c/c upptill 2 meter. Armaturen är överkopplingsbar. DAY 
LED COB 32 är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd (LED > 50 000 
timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.

7763731 36500-C33 STRÅLK SKYTOR COB LED 25W GR Vägg/Stolpe LED 25W 4000K 3420 IP66 IK08 On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Grafitgrå Strålkastare med LED teknik 25W. SKYTOR COB LED 25W ger 3420lm, 4000K, Klass 1, IP66, IK08, 50 000h 
(L70/B10). Ställbar LED strålkastare med symmetrisk ljusbild 120 gr och med ventilationsmembran för att 
säkerställa kappslingsklass under nordiska förhållanden.

7763733 36501-C33 STRÅLK SKYTOR COB LED 40W GR Vägg/Stolpe LED 40W 4000K 5210 IP66 IK08 On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Grafitgrå Strålkastare med LED teknik 40W. SKYTOR COB LED 40W ger 5210lm, 4000K, Klass 1, IP66, IK08, 50 000h 
(L70/B10). Ställbar LED strålkastare med symmetrisk ljusbild 120 gr och med ventilationsmembran för att 
säkerställa kappslingsklass under nordiska förhållanden.
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7763809 36502-C33 STRÅLK SKYTOR COB LED 60W GR Vägg/Stolpe LED 60W 4000K 7715 IP66 IK08 On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Grafitgrå Strålkastare med LED teknik 60W. SKYTOR COB LED 60W ger 7715lm, 4000K, Klass 1, IP66, IK08, 50 000h 
(L70/B10). Ställbar LED strålkastare med symmetrisk ljusbild 120 gr och med ventilationsmembran för att 
säkerställa kappslingsklass under nordiska förhållanden.

7763811 36503-C33 STRÅLK SKYTOR COB LED 80W GR Vägg/Stolpe LED 80W 4000K 10085 IP66 IK08 On/Off Härdat 
säkerhetsglas

Grafitgrå Strålkastare med LED teknik 80W. SKYTOR COB LED 80W ger 10085lm, 4000K, Klass 1, IP66, IK08, 50 000h 
(L70/B10). Ställbar LED strålkastare med symmetrisk ljusbild 120 gr och med ventilationsmembran för att 
säkerställa kappslingsklass under nordiska förhållanden.

7763813 36600-C33 STRÅLK SKYTOR COB LED 115W GR Vägg/Stolpe LED 115W 4000K 16210 IP66 IK08 1-10V Dimmable Härdat 
säkerhetsglas

Grafitgrå Strålkastare med LED teknik 115W. SKYTOR COB LED 115W ger 16210lm, 4000K, Klass 1, IP66, IK08, 50 
000h (L70/B10). Ställbar LED strålkastare med symmetrisk ljusbild 120 gr och med ventilationsmembran för att 
säkerställa kappslingsklass under nordiska förhållanden.

7763815 36601-C33 STRÅLK SKYTOR COB LED 155W GR Vägg/Stolpe LED 155W 4000K 21070 IP66 IK08 DALI Härdat 
säkerhetsglas

Grafitgrå Strålkastare med LED teknik 155W. SKYTOR COB LED 155W ger 21070lm, 4000K, Klass 1, IP66, IK08, 50 
000h (L70/B10). Ställbar LED strålkastare med symmetrisk ljusbild 120 gr och med ventilationsmembran för att 
säkerställa kappslingsklass under nordiska förhållanden.

7763817 65017-xx3 STOLPTOPP SKYTOR D60-76MM ENK Vägg/Stolpe - - - - - - - Alu TH-1, Stolptoppsfäste i aluminium för Skytor & Skytor COB armaturer. Fästet är avsett för montage av 1 st 
strålkastare 

7763819 65018-xx3 STOLPTOPP SKYTOR D60-76MM DUB Vägg/Stolpe - - - - - - - Alu TH-2, Stolptoppsfäste i aluminium för Skytor & Skytor COB armaturer. Fästet är avsett för montage av 2 st 
strålkastare 

7763821 65019-xx3 STOLPTOPP SKYTOR LOCK D=60MM Vägg/Stolpe - - - - - - - Alu TH-3, Täcklock i aluminium för stolpfästen till Skytor & Skytor COB armaturer.

7702878 AN17074LF PLAF ARCADIAN LED21W 3KK Vägg/Tak LED 21W 3000K 2250 IP66 IK10++ On/Off Polykarbonat Vit Arcadian är en extremt robust och stryktålig LED plafond från Thorlux Lighting som monteras dikt tak eller vägg. 
Armaturen har kapslingsklass IP66 och vandalklassen är utmärkta IK 10++. Stommen är vitlackerad 
strängpressad stålplåt och kupan är 5mm tjock opal polykarbonat.

7702879 AN17074AF PLAF ARCADIAN LED21W 3KK DALI Vägg/Tak LED 21W 3000K 2250 IP66 IK10++ DALI Polykarbonat Vit Arcadian är en extremt robust och stryktålig LED plafond från Thorlux Lighting som monteras dikt tak eller vägg. 
Armaturen har kapslingsklass IP66 och vandalklassen är utmärkta IK 10++. Stommen är vitlackerad 
strängpressad stålplåt och kupan är 5mm tjock opal polykarbonat.

7702880 AN17075LF PLAF ARCADIAN LED21W 4KK Vägg/Tak LED 21W 4000K 2250 IP66 IK10++ On/Off Polykarbonat Vit Arcadian är en extremt robust och stryktålig LED plafond från Thorlux Lighting som monteras dikt tak eller vägg. 
Armaturen har kapslingsklass IP66 och vandalklassen är utmärkta IK 10++. Stommen är vitlackerad 
strängpressad stålplåt och kupan är 5mm tjock opal polykarbonat.

7702881 AN17075AF PLAF ARCADIAN LED21W 4KK DALI Vägg/Tak LED 21W 4000K 2250 IP66 IK10++ DALI Polykarbonat Vit Arcadian är en extremt robust och stryktålig LED plafond från Thorlux Lighting som monteras dikt tak eller vägg. 
Armaturen har kapslingsklass IP66 och vandalklassen är utmärkta IK 10++. Stommen är vitlackerad 
strängpressad stålplåt och kupan är 5mm tjock opal polykarbonat.

7702882 AN17077LF PLAF ARCADIAN LED31W 3KK Vägg/Tak LED 31W 3000K 3265 IP66 IK10++ On/Off Polykarbonat Vit Arcadian är en extremt robust och stryktålig LED plafond från Thorlux Lighting som monteras dikt tak eller vägg. 
Armaturen har kapslingsklass IP66 och vandalklassen är utmärkta IK 10++. Stommen är vitlackerad 
strängpressad stålplåt och kupan är 5mm tjock opal polykarbonat.
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7702883 AN17077AF PLAF ARCADIAN LED31W 3KK DALI Vägg/Tak LED 31W 3000K 3265 IP66 IK10++ DALI Polykarbonat Vit Arcadian är en extremt robust och stryktålig LED plafond från Thorlux Lighting som monteras dikt tak eller vägg. 
Armaturen har kapslingsklass IP66 och vandalklassen är utmärkta IK 10++. Stommen är vitlackerad 
strängpressad stålplåt och kupan är 5mm tjock opal polykarbonat.

7702884 AN17078LF PLAF ARCADIAN LED31W 4KK Vägg/Tak LED 31W 4000K 3265 IP66 IK10++ On/Off Polykarbonat Vit Arcadian är en extremt robust och stryktålig LED plafond från Thorlux Lighting som monteras dikt tak eller vägg. 
Armaturen har kapslingsklass IP66 och vandalklassen är utmärkta IK 10++. Stommen är vitlackerad 
strängpressad stålplåt och kupan är 5mm tjock opal polykarbonat.

7702885 AN17078AF PLAF ARCADIAN LED31W 4KK DALI Vägg/Tak LED 31W 4000K 3265 IP66 IK10++ DALI Polykarbonat Vit Arcadian är en extremt robust och stryktålig LED plafond från Thorlux Lighting som monteras dikt tak eller vägg. 
Armaturen har kapslingsklass IP66 och vandalklassen är utmärkta IK 10++. Stommen är vitlackerad 
strängpressad stålplåt och kupan är 5mm tjock opal polykarbonat.
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