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Industribelysning
Denna broschyr innehåller armaturer som passar till
olika typer av industrier. Det är viktigt att hitta rätt
belysning som passar till en viss industri. Elektronik-,
livsmedels- och läkemedelsindustrier behöver ha
armaturer som klarar höga hygieniska krav. Lager
och verkstäder behöver armaturer som är lämpliga
för en högre takhöjd.
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Elektronik
I elektronikindustrin behövs energieffektiva och hygieniska armaturer, hygien är extra viktigt vid
komponenttillverkning. Dessa armaturer är tillverkade för att klara av höga hygieniska krav.
• Lavanda Ceiling LED och Lavanda LED är spolsäkra
• Sicuro LED är spolsäker och korrisionssäker
• Solida är en tät armatur med IP-klass 65
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Lavanda Ceiling LED och Lavanda LED

Lavanda Ceiling LED är en utanpåliggande variant
i produktfamiljen Lavanda LED. Lavanda LED
(infälld) är en tät och energieffektiv armatur
avsedd för miljöer med mycket höga hygieniska
krav som restaurangkök, operationssalar,
livsmedels-, elektronik- och läkemedelsindustrier.
• spolsäker
• enkel att montera
• inbyggnadsram för fasta undertak
• klarar höga hygieniska krav
• aluminiumram med akrylskiva
• produkten bedömd hos SundaHus
Lavanda Ceiling LED och Lavanda LED har ljusflöden mellan 3400 lm och 6700 lm.
För fullständig artíkellista se www.ecolux.se/produkt/lavanda-led/
Sicuro LED

Sicuro LED är en industriarmatur, IP65, i
polykarbonat för användning i miljöer där det
ställs höga krav på kaplingsklass och
driftsäkerhet. Armaturen är utrustad med
rostfria kuplås.
• klar kupa eller satinékupa
• korrisionssäker
• D-märkt
• finns med dold närvarostyrning (NS2 och
NS4)
Sicuro LED har ljusflöden mellan 3400 lm och 6500 lm.
För fullständig artíkellista se www.ecolux.se/produkt/sicuro-led/

Solida

Solida är en tät, infälld armatur avsedd för
miljöer med mycket höga hygieniska krav som
restaurangkök, operationssalar, livsmedels-,
elektronik- och läkemedelsindustrier. Armaturen
är avsedd att användas i hygientak med synlig Tprofil (kant A, T24).
• IP65
• enkel att montera
• inbyggnadsram för fasta
undertak
• klarar höga hygieniska krav
Solida har ljusflöden mellan 3800 lm och 6000 lm.
För fullständig artíkellista se www.ecolux.se/produkt/solida/
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Lager

I lagerutrymmen behövs energieffektiva armaturer med högt ljusflöde. Högt ljusflöde är viktigt i dessa
typer av lokaler på grund av att lagerutrymmen har höga takhöjder. Dessa armaturer är tillverkade för
lokaler med höga takhöjder.
• Dino LED är lämplig för takhöjd under 4 meter.
• High Bay är lämplig för öppna lagerytor med takhöjd över 5 meter.
• Zmart LED är lämplig för gångar och höglager med bra vertikalbelysning på hyllor med takhöjd
mellan 5 och 1 0 meter.
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Dino LED

Allround LED-armatur med kapslingsklass IP44.
Ecolux Dino LED har alla de egenskaper man kan
kräva av en modern armatur för utrymmen som
arkiv, garage skyddsrum, duschutrymmen och
andra lokaliteter inom skolor, kontor och
industri.
• prismatisk kupa eller
satinékupa
• finns med dold närvarostyrning
• produkten bedömd hos
SundaHus
Dino LED har ljusflöden mellan 1 600 lm och 71 00 lm.
Dino LED finns med närvarostyrning (NS1 , NS2, NS4) och som dimbart (Dim corridorFunction NS1 , NS2, NS4).
För variant med nödljus (EA1 h), se produktblad ”Nödljusarmaturer”.
För fullständig artikellista se www.ecolux.se/produkt/dino-led/
High Bay

High Bay är en energieffektiv pendlad armatur
för tuffa miljöer. Denna armatur passar som
grundbelysning i industrier, lager, ridhus,
stationer, stormarknader och flygplatser. High
Bay klarar omgivningstemperaturer mellan -40°C
till +50°C.
• IP65
• två storlekar
• enkel att montera
• finns som pendlad eller med bygel
• L70 50 000 h
High Bay har ljusflöden mellan 1 5 000 lm och 22 000 lm.
För fullständig artikellista se www.ecolux.se/produkt/high-bay/
Zmart LED

Zmart LED är en industriarmatur som är
framtagen med fokus på effektivitet,
användarvänlighet och service. Zmart LED är en
kostnadseffektiv industriarmatur med hög
verkningsgrad. Den finns med smal-, medel-, och
bredstrålande ljusfördelning, för att erbjuda
lösningar för olika lokaltyper och takhöjder.
• smal-, medium-, och bredstrålande
• med eller utan bländskydd -TLP
• enkel att montera
• unikt integrerat linfäste
• produkten bedömd hos SundaHus
Zmart LED har ljusflöden mellan 8800 lm och 1 8 800 lm.
För fullständig artíkellista se www.ecolux.se/produkt/zmart-led/
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Livsmedel

I livsmedelsindustrin är de hygieniska kraven höga för att förhindra föroreningar. Dessa armaturer är
tillverkade för att klara höga hygieniska krav. Lavanda LED och Solida är infällda armaturer som är
täta, dessa passar i produktionslokaler för livsmedel. Lavanda Ceiling LED och Sicuro LED är
utanpåliggande armaturer som passar i lager för livsmedel.
• Lavanda Ceiling LED och Lavanda LED är spolsäkra
• Sicuro LED är spolsäker och korrisionssäker
• Solida är spolsäker och har IP-klass 65

Ecolux AB | Box 73 | 265 21 Åstorp | Tel: 01 0-1 30 1 1 00 | e-post: info@ecolux.se | www.ecolux.se

Lavanda Ceiling LED och Lavanda LED

Lavanda Ceiling LED är en utanpåliggande variant
i produktfamiljen Lavanda LED. Lavanda LED
(infälld) är en tät och energieffektiv armatur
avsedd för miljöer med mycket höga hygieniska
krav som restaurangkök, operationssalar,
livsmedels-, elektronik- och läkemedelsindustrier.
• spolsäker
• enkel att montera
• inbyggnadsram för fasta undertak
• klarar höga hygieniska krav
• aluminiumram med akrylskiva
• produkten bedömd hos SundaHus
Lavanda Ceiling LED och Lavanda LED har ljusflöden mellan 3400 lm och 6700 lm.
För fullständig artíkellista se www.ecolux.se/produkt/lavanda-led/
Sicuro LED

Sicuro LED är en industriarmatur, IP65, i
polykarbonat för användning i miljöer där det
ställs höga krav på kaplingsklass och
driftsäkerhet. Armaturen är utrustad med
rostfria kuplås.
• klar kupa eller satinékupa
• korrisionssäker
• D-märkt
• finns med dold närvarostyrning (NS2 och
NS4)
Sicuro LED har ljusflöden mellan 3400 lm och 6500 lm.
För fullständig artíkellista se www.ecolux.se/produkt/sicuro-led/

Solida

Solida är en tät, infälld armatur avsedd för
miljöer med mycket höga hygieniska krav som
restaurangkök, operationssalar, livsmedels-,
elektronik- och läkemedelsindustrier. Armaturen
är avsedd att användas i hygientak med synlig Tprofil (kant A, T24).
• IP65
• enkel att montera
• inbyggnadsram för fasta
undertak
• klarar höga hygieniska krav
Solida har ljusflöden mellan 3800 lm och 6000 lm.
För fullständig artíkellista se www.ecolux.se/produkt/solida/
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Läkemedel

I läkemedelsindustrin är de hygieniska kraven höga för att förhindra föroreningar. Dessa armaturer är
tillverkade för att klara höga hygieniska krav. Lavanda LED och Solida är infällda armaturer som är
täta, dessa passar i produktionslokaler för läkemedel. Lavanda Ceiling LED och Sicuro LED är
utanpåliggande armaturer som passar i lager för läkemedel.
• Lavanda Ceiling LED och Lavanda LED är spolsäkra
• Sicuro LED är spolsäker och korrisionssäker
• Solida är spolsäker och har IP-klass 65
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Lavanda Ceiling LED och Lavanda LED

Lavanda Ceiling LED är en utanpåliggande variant
i produktfamiljen Lavanda LED. Lavanda LED
(infälld) är en tät och energieffektiv armatur
avsedd för miljöer med mycket höga hygieniska
krav som restaurangkök, operationssalar,
livsmedels-, elektronik- och läkemedelsindustrier.
• spolsäker
• enkel att montera
• inbyggnadsram för fasta undertak
• klarar höga hygieniska krav
• aluminiumram med akrylskiva
• produkten bedömd hos SundaHus
Lavanda Ceiling LED och Lavanda LED har ljusflöden mellan 3400 lm och 6700 lm.
För fullständig artíkellista se www.ecolux.se/produkt/lavanda-led/
Sicuro LED

Sicuro LED är en industriarmatur, IP65, i
polykarbonat för användning i miljöer där det
ställs höga krav på kaplingsklass och
driftsäkerhet. Armaturen är utrustad med
rostfria kuplås.
• klar kupa eller satinékupa
• korrisionssäker
• D-märkt
• finns med dold närvarostyrning (NS2 och
NS4)
Sicuro LED har ljusflöden mellan 3400 lm och 6500 lm.
För fullständig artíkellista se www.ecolux.se/produkt/sicuro-led/

Solida

Solida är en tät, infälld armatur avsedd för
miljöer med mycket höga hygieniska krav som
restaurangkök, operationssalar, livsmedels-,
elektronik- och läkemedelsindustrier. Armaturen
är avsedd att användas i hygientak med synlig Tprofil (kant A, T24).
• IP65
• enkel att montera
• inbyggnadsram för fasta
undertak
• klarar höga hygieniska krav
Solida har ljusflöden mellan 3800 lm och 6000 lm.
För fullständig artíkellista se www.ecolux.se/produkt/solida/
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Verkstad

I verkstäder behövs energieffektiva armaturer med höga ljusflöden. Vi har armaturer som passar både
för låga och höga takhöjder samt olika krav på exempelvis IP-klassning. Dessa armaturer är tillverkade
för lokaler som behöver hög belysningsnivå.
• Sicuro LED är spolsäker och korrisionssäker.

• Dino LED är lämplig för takhöjd under 4 meter.
• High Bay är lämlig för öppna lagerytor med takhöjd över 5 meter.
• Zmart LED är lämplig för gångar och höglager med bra vertikalbelysning på hyllor med takhöjd mellan
5 och 1 0 meter.

Sicuro LED

Sicuro LED är en industriarmatur, IP65, i
polykarbonat för användning i miljöer där det
ställs höga krav på kaplingsklass och
driftsäkerhet. Armaturen är utrustad med
rostfria kuplås.
• klar kupa eller satinékupa
• korrisionssäker
• D-märkt
• finns med dold närvarostyrning (NS2 och
NS4)
Sicuro LED har ljusflöden mellan 3400 lm och 6500 lm.
För fullständig artíkellista se www.ecolux.se/produkt/sicuro-led/
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Dino LED

Allround LED-armatur med kapslingsklass IP44.
Ecolux Dino LED har alla de egenskaper man kan
kräva av en modern armatur för utrymmen som
arkiv, garage skyddsrum, duschutrymmen och
andra lokaliteter inom skolor, kontor och
industri.
• prismatisk kupa eller
satinékupa
• finns med dold närvarostyrning
• produkten bedömd hos
SundaHus
Dino LED har ljusflöden mellan 1 600 lm och 71 00 lm.
Dino LED finns med närvarostyrning (NS1 , NS2, NS4) och som dimbart (Dim corridorFunction NS1 , NS2, NS4).
För variant med nödljus (EA1 h), se produktblad ”Nödljusarmaturer”.
För fullständig artikellista se www.ecolux.se/produkt/dino-led/
High Bay

High Bay är en energieffektiv pendlad armatur
för tuffa miljöer. Denna armatur passar som
grundbelysning i industrier, lager, ridhus,
stationer, stormarknader och flygplatser. High
Bay klarar omgivningstemperaturer mellan -40°C
till +50°C.
• IP65
• två storlekar
• enkel att montera
• finns som pendlad eller med bygel
• L70 50 000 h
High Bay har ljusflöden mellan 1 5 000 lm och 22 000 lm.
För fullständig artikellista se www.ecolux.se/produkt/high-bay/
Zmart LED

Zmart LED är en industriarmatur som är
framtagen med fokus på effektivitet,
användarvänlighet och service. Zmart LED är en
kostnadseffektiv industriarmatur med hög
verkningsgrad. Den finns med smal-, medel-, och
bredstrålande ljusfördelning, för att erbjuda
lösningar för olika lokaltyper och takhöjder.
• smal-, medium-, och bredstrålande
• med eller utan bländskydd -TLP
• enkel att montera
• unikt integrerat linfäste
• produkten bedömd hos SundaHus
Zmart LED har ljusflöden mellan 8800 lm och 1 8 800 lm.
För fullständig artíkellista se www.ecolux.se/produkt/zmart-led/
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