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BELYSNING I BORETTSLAG

Tenk miljø - spar energi - få bedre økonomi

LED og sensor gir økt trygghet og lavere kostnader både ute og inne
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Armaturer

Inngangsparti - trappehus - korridorer - boder

Lagerrom - kjeller - parkering

Utendørs - inngangsparti - garasjeanlegg - parkering - gangveier

I alle fellesarealer og områder med trafikk døgnet rundt er det viktig med godt lys for å skape trygghet og trivsel. 
Med styring av lyset via sensorer sikrer man at det alltid er lys når man trenger det.

Olympia

Peanut LED IP65
Markedets slankeste IP65 armatur. 
LED armatur i en tiltalende design. 

Et bygg har mange rom og det er viktig at også de minst trafikerte områdene blir opplyst når det behøves.

Utemiljøet rundt våre boliger er det første vi møter og her skal lys være med å skape trivsel og ikke 
minst trygghet både for gående og kjørende beboere og gjester.

Cosmo Astro 

Proof LED IP65
Tett LED armatur med 
høyeffektive LED moduler 
eller vanlige lysrør.

Protect & Neptune Arc  & Helena pullert Athene & Helena Park Strømuttak

Solide LED armaturer, med 
eller uten integrert sensor. 
Leveres også med 
konvensjonelle lyskilder

DEFA kan tilby et stort utvalg kvalitetsprodukter for utendørs bruk med LED og flere alternative lyskilder, 
både med og uten sensorløsninger. Vi tilbyr alt fra tak- og veggarmaturer i inngangspartier og på garasje-
anlegg til ulike pullert, lave stolpearmaturer, i rabatter og gangveier og effektfulle og dekorative park 
armaturer i innkjøringer, gangveier og parkanlegg.

Låsbare veggbokser og søyler 
for strømtilkobling, innendørs og 
utendørs hvor det er behov for 
strøm til EL-bil eller motorvarmer.

Fellesarealer - private leiligheter

Focus COB LED downlight
Lavtbyggende downlight som 
erstatter tidligere halogen lamper.
Leveres i hvit eller stål finish, både 
rund og kvadatisk.
Passer direkte inn i innfellingshull 
for de fleste haogen downlight.

Bytt ut halogendownlight med LED downlight og spar 80% av energiforbruket. 

Limelight LED
Slank og dekorativ lyslist/
benkearmatur med lav bygge-
høyde, lav varmeutvikling, 
varm lysfarge og ikke minst; 
meget enkel installasjon.
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52%

Nytt lys - god økonomi

Lyskilder - LED - Kompaktlysrør (sparepære).

Lysstyring - sensorteknikk

Med riktig lys på riktig sted til rett tid

Valg av riktig lyskilde til sitt bruk er viktig både med hensyn til lysnivå, brukstid, levetid og vedlikehold.

LED - kjennetegnes med lang 
levetid og lavt energiforbruk 
(50.000 t). 
LED har vesentlig lavere 
vedlikeholdskostnader.

Kompaktlysrør - rimelige i 
innkjøp men krever hyppigere 
vedlikehold pga. kortere 
levetid. Kompaktlysrør har 
høyere effektforbruk. 

Ved å styre lyset via en sensor kan man sørge for at enten den enkelte armatur eller armaturer i en bestemt sone 
tenner og slukker etter behov, påvirket av bevegelse eller lyd. Sensoren kan være integrert i armaturen eller ekstern.
Vi hjelper deg med å finne riktig løsning.

Dagens installasjon: 100 stk. tak/veggarmaturer
 2x9W kompaktlampe  = 25W totalforbruk

Besparelser: 

 LED armaturer uten sensor

 LED armaturer med sensor

Ny installasjon: 100 stk. Astro LED
 LED 12W uten sensor = 12W totalforbruk 
 LED 12W med sensor = 13,2W totalforbruk

Forutsetninger: 
 Brenntid 24 timer pr døgn  = 8.760 timer pr. år
 Pris kilowatt pr. time = Kr. 1,00 pr. kwh 
 Tilstedeværelsesfaktor 0,5 = Lyset slukket 50% av tiden
      med sensor.

NB! Sensor trekker litt effekt, 0,6W (også når lyset er slukket)

INSTALLASJON ANTALL 
ARMATURER

EFFEKT FORBRUK 
PR. ARMATUR

BRENNTID KWH 
PRIS

FORBRUK
PR. ÅR

Dagens installasjon 100 0,025 kw 8.760 timer kr. 1,00 Kr. 21.900,-

Ny installasjon uten sensor 100 0,012 kw 8.760 timer kr. 1,00 Kr. 10.512,-

Ny  installasjon med sensor 100
100

0,012 kw
0,006 kw

4.380 timer
8.760 timer

kr. 1,00
kr. 1,00

Kr. 5.256,-
Kr.    526,- Kr.   5.782,-

Andre fordeler:
 50.000 timers levetid
 Utskiftbare LED moduler
 Høyere lysnivå
 Lavere forbruk
 Ingen blinkende lysrør
 5 års garanti på armatur og LED modul
 Lavere vedlikeholdskostnader

 Har du råd til ikke å vurdere utskifting av din belysning?
 Kontakt oss og vi vil hjelpe deg med å kalkulere hva du kan spare i ditt tilfelle!

Hva sparer du av energi, vedlikehold og penger? Regneeksempel:

74%
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DEFA Lighting AS

HOvEDKONTOR:
Lahaugmoveien 39
2013 Skjetten
Tlf.: 63 84 00 00

defa.lighting@defa.com

Ordre pr. E-post: 
ordre.dlas@defa.com

KUNDESERvIcE
Monika Martinsen
Tlf.: 94 85 05 49
m.martinsen@defa.com

Trine Stordalen
Tlf.: 94 85 05 49
t.stordalen@defa.com

Hilde Hultber Teigen
Tlf.: 94 85 05 49
hilde.teigen@defa.com

OSLO/AKERSHUS  
Espen Kristiansen
Tlf.: 46 44 75 75
e.kristiansen@defa.com  

Martin Teigen
Tlf.: 91 56 14 13
m.teigen@defa.com

HEDMARK/OPPLAND
Knut Bekk
Tlf.: 92 08 13 40
knut.bekk@defa.com 

ØSTFOLD
Stein H. Karlsen 
Tlf.: 90 14 87 87
s.karlsen@defa.com

BUSKERUD/TELEMARK
Geir Bjørnstad
Tlf.: 93 07 22 50
g.bjornstad@defa.com

vESTFOLD  
Erik Werner Hansen
Tlf.: 91 76 54 16
e.w.hansen@defa.com 

SØRLANDET  
Steinar Pedersen
Tlf.: 91 53 77 73
s.pedersen@defa.com

ROGALAND
Kjell Ramberg
Tlf.: 92 40 00 95
kjell.ramberg@defa.com  

vESTLANDET  
Yngve Holmefjord
Tlf.: 90 20 86 24
y.holmefjord@defa.com  

MIDT-NORGE  
Per Erling Aune
Tlf.: 91 31 01 54
p.e.aune@defa.com  

NORD-NORGE  
Tor Inge Danielsen
Tlf.: 41 23 04 71
t.danielsen@defa.com 
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