
Fusjon av design 
og LaveneRgi
Plano, Harmony og Qbic – nye interiørarmaturserier med fokus 
på optimal energiutnyttelse, design og brukeropplevelse.
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energiregnskap:
Møter energimålene 
med Led, eCo lysrør 
og lysregulering

Kvalitet: 
garantert av deFa.
suksesshistorie fra 
lys, bilvarme og 
sikkerhet

Design: Work AS



TidsRiKTig design 
FoR MiniMaL 
eneRgibRuK
Plano, Harmony og Qbic har beslektet formspråk og bruker samme 
energisparende teknologi. belysningsløsninger for hele byggepro-
sjektet med en kombinasjon av produkter som dekker alle lysbehov. 



en historie om energi, design og tradisjoner

Med modulære innfelte, utenpåliggende og nedhengte 
armaturer i tidsriktig design tilfredsstilles de ulike kravene 
til estetikk og energiøkonomisering.

designoppgaven ble gitt til industridesignerne hos Work 
as og var å skape interiørarmaturer som er inspirert 
av det moderne kontorinteriøret. armaturene utgjør et 
diskre arkitektonisk element, uten å sette premissene 
for lokalene. 

enkelheten, den hvite grunnfargen, de rektangulære 
formene og den de lett skrånende sidene vil trives over 
alt. Likevel er designene så fulle av karakter, at arma-
turene bryter takflaten på en meget attraktiv måte.

Soliditet
defa Lighting har i en årrekke levert belysningsløsninger 
til både det nordiske og det europeiske belysnings-
markedet. det er bygget opp et komplett produkt-
spekter som favner alt fra utendørsbelysning, belys-
ning for industri og sportsanlegg og ikke minst interiør-
belysning for det offentlige og private byggemarkedet.

Produseres i Sverige
Plano, Harmony og Qbic er utviklet og blir produsert 
i egen fabrikk i sverige. nærhet til markedene åpner 
for å kunne tilby større fleksibilitet, muligheten for 
raske prosjekt tilpassninger og for å sikre kvalitet og 
leveringssikkerhet. 



TeKnoLogi 
MøTeR FoRM
i Plano, Harmony og Qbic samles det beste innen hvert teknologi-
område i nye armaturfamilier. den optimale lysoptikken, et variert 
program av lysstyringer og det siste innen Led og lyslysrørteknologi 
tilbys her i en serie nye designprodukter med energieffektivitet uten 
kompromisser. 

Modularitet i endestykkene: Endestykkene forener form 
og funksjon. I tillegg til å fremheve armaturens formspråk 
inneholder de også alt fra brytersystemer til et komplett 
program med styringsmoduler. Komponentene er lett 
tilgjengelige både for service, justering og annet vedlikehold 
uten å måtte åpne armaturen. 



Sensor: Et komplett utvalg av sensorer gir muligheten til å 
styre lyset akkurat slik du ønsker det. Fra lys som kun tenner 
ved registrert bevegelse til lys som tar hensyn til dagslyset 
og tilpasser lyset til ønsket nivå.

Lysdistribusjon: Nedhengte armaturer fås med 100 % ned-
lys, 30/70 % eller 50/50 % opp/ned lys. Dette gir fleksibilitet 
gjennom mulighet til variasjon i indirekte eller direkte lysstyring 
og optimal lyseffekt i forhold til bruksområdet.

Optikk: Qbic og Harmony leveres med dobbeltparaolsk 
rasteroptikk i to ulike utførelser, Essential og Premium. Dette 
gir fleksibilitet og mulighet til optimal lyssetting. Et blend-
ingsfritt lysmiljø og lavt energibruk i forhold til lysutbytte.

Oppheng: Oppheng med single wireføringer med minimalis-
tiske fester i tak og på armatur i krom finish. Enkel høyde-
justering nede på armatur. Sammen med transparent kabel 
og festeklips gir dette et meget rent og nøytralt oppheng. 

Farger: Hvitt og grått er tidløst og lett å tilpasse interiøret. 
De spesielt avstemte fargevalgene med en matt strukturfinish 
harmonerer med moderne interiører og stiller byggherre og 
bruker friere i forhold til andre interiørelementer.

Reflektoroppheng: Med et enkelt håndgrep demonteres 
reflektoren og den blir hengende ved armaturen ved 
installasjon og service.

Enkel installasjon: Den modulære oppbyggingen legger 
til rette for enkel og rask montering. Nedhengt og innfelt 
versjon leveres ferdig med ledning og plugg. Takmontert 
versjon har kabelgjennomføringer i senter av armaturene og 
leder direkte til hurtigkoblingklemmen som sitter skråstilt på 
brakett for enkel tilgang og installasjon.

Energieffektive løsninger: Premium versjonene med LED 
eller multiballast tilpasset både standard- og ECO lysrør. 
Komponenter med større fleksibilitet, flere valgmuligheter til 
effekt i samme armatur, lengre levetid og lavere energiforbruk, 
alle elementer som skaper energieffektive totalløsninger.  



HeLT naTuRLig 
LaveneRgi
deFa Lightings armaturer tilbyr høyt lysutbytte i forhold til energi-
bruk. Med fokus på energieffektivisering fra første dag er alle detaljer 
ved armaturene optimert for å spare strøm. 
Her er egenskapene som bidrar til enøK, bedre økonomi og et 
bedre miljø:

ENØK-løsning: Modular oppbygging
Konsulenten skal aldri behøve å kompromisse. den 
ideelle Led eller lysrør kombinasjonen skal beskrives 
sammen med ideell forkobling, ideell optikk og ideell 
lysregulering. Med moduloppbygging kan alle krav 
møtes i en serie av armaturer.

ENØK-løsning: Lysregulering
Med en lysregulering som er 100 % tilpasset bruken vil 
lyset kunne styres nøyaktig etter behov. en kombinasjon 
av manuelle brytere, dimmingssystemer, integrerte PiR 
- sensorløsninger og kommunikasjon med eksterne 
lysstyringssystem er optimalt.  videre vil lyset og 
effektforbruket kunne tilpasses tilførsel av dagslyset.

ENØK-løsning: LED og ECO lyskilder. 
Led teknologien er under sterk utvikling men bruk av 
eCo lysrør vil være et alternativ i mange år fremover. 
både Led og kombinasjonen mellom multiballaster, 
eCo lysrør og lysstyringssystemer gir meget gode 
enøK løsninger.

ENØK-løsning: Høykvalitetsoptikk
ved å minimalisere lystapet i optikken utnyttes effekten 
maksimalt. i tillegg sikres god brukerkomfort og et 
blendingsfritt lysmiljø. Med god optikk styres lyset til 
arbeidsplassen for å klare lux-krav med lavest mulig 
effektbruk.

ENØK-løsning: Godt vedlikehold
For at energiforbruket skal holdes lavt i hele armaturenes 
levetid, er armaturene merket med QR-koder for nedlast 
av serviceinstruksjoner til montørens smarttelefon. 
denne nettbaserte tjenesten vil alltid holdes oppdatert 
og tar blant annet for seg rutiner for gruppeskift av 
lyskilder, rengjøring av armaturen og annet vedlikehold.

ENØK-løsning: Gjennomtenkt emballasje
Resirkulerbar forpakning som effektivt beskytter arma-
turen hindrer skader og forsinkelser. Rask utpakking gir 
lavere installasjonstid og minimale emballasjeløsninger 
forenkler jobben med sortering og avhending.

Møt kravene til lavt energibruk ved å velge DEFA Lighting 
interiørarmaturer. En rekke ENØK-løsninger arbeider sam-
men for å gi miljøene et behagelig og effektiv lys til minimal 
energikostnad.





HaRMonY
Harmony, interiørarmaturer med mange kvaliteter 
i et elegant og innbydende formspråk

Utenpåliggende og nedhengte interiørarmaturer for 1 eller 2 lysrør, med eller uten opplys. 
Armaturstamme i stål og endestykker i plast. Dobbelparabolsk aluminiumsreflektorer i to 
alternative kvaliteter – Premium og Essential. 

Farge og finish: Armaturene er pulverlakkert i strukturlakk hvit RAL 9016 eller grå RAL 9006 
–  tidløst og lett å tilpasse interiøret. De spesielt avstemte fargevalgene med en matt struktur-
finish harmonerer med moderne interiører og stiller byggherre og bruker friere i forhold til 
andre interiørelementer.

Forkobling: Elektronisk (HF) reaktorer og kombireaktorer med muligheten for digital 
DALI styring  for dimming.

Sensor: Harmony leveres med et komplett sortiment av ulike sensorfunksjoner.

PIR Sensor OnOff kun tenner og slukker lyset
PIR Sensor MinMax veksler mellom fullt lys og et min-nivå, 10%,
PIR Sensor MinMaxOff  slukker etter en viss tid uten detektering
DLS OnOff konstantlys som også holdes ved tilførsel av indirekte lys, 
 slukker ved ingen bevegelse

Bruksområde: Skoler, kontor, møterom, butikker, korridorer

Design: Work AS



QbiC
Qbic, interiørarmaturer med mange kvaliteter i en 
ren og tidsriktig form

Utenpåliggende og nedhengte interiørarmaturer for 1 eller 2 lysrør, med eller uten opplys. 
Armaturstamme i stål og endestykker i plast. Dobbelparabolsk aluminiumsreflektorer i to 
alternative kvaliteter – Premium og Essential. 

Farge og finish: Armaturene er pulverlakkert i strukturlakk hvit RAL 9016 eller grå RAL 9006 
–  tidløst og lett å tilpasse interiøret. De spesielt avstemte fargevalgene med en matt struktur-
finish harmonerer med moderne interiører og stiller byggherre og bruker friere i forhold til 
andre interiørelementer.

Forkobling: Elektronisk (HF) reaktorer og kombireaktorer med muligheten for digital 
DALI styring  for dimming.

Sensor: Harmony leveres med et komplett sortiment av ulike sensorfunksjoner.

PIR Sensor OnOff kun tenner og slukker lyset
PIR Sensor MinMax veksler mellom fullt lys og et min-nivå, 10%,
PIR Sensor MinMaxOff  slukker etter en viss tid uten detektering
DLS OnOff konstantlys som også holdes ved tilførsel av indirekte lys, 
 slukker ved ingen bevegelse

Bruksområde: Skoler, kontor, møterom, butikker, korridorer

Design: Work AS



PLano
Plano – Led & T5 innfellingsarmaturer med 
microprisme eller dobbelparabolsk avskjerming

Interiørarmatur for innfelling i T-profil tak eller faste tak. Armaturstamme i stål, pulverlakkert 
i hvit RAL 9010. Plano leveres i ulike størrelser tilpasset systemtak. Plano leveres med 2,8 
meter ledning med plugg. Linect kobling er integrert i topp av armaturhus.

Forkobling: LED versjon inklusive driver med mulighet for digital DALI styring.
T5 lysrør versjon med elektronisk (HF) kombireaktorer med mulighet for digital DALI styring.

Avskjerming: LED versjon leveres med microprismatisk avskjerming.
T5 lysrør versjon leveres med microprismatisk eller dobbelparabolsk avskjerming.

LED: 
Modul 600x600 5120lm 4000K 43W
Modul 1200x300 5120lm 4000K 43W
Modul 1200x600 10240lm 4000K 86W
Levetid 50.000 timer

Bruksområde: Skoler, kontor, møterom, butikker etc.

Design: Work AS



eneRgibesPaRende 
beLYsning FoR eT 
KoMPLeTT bYgg
om energiregnskapet for bygget skal gå opp må all belysning 
være energieffektiv. videre er det viktig for konsulent, byggherre 
og installatør med færrest mulig leverandører. det sikrer bedre 
service og klare ansvarsforhold.

Focal LED Downlight
Effektbelysning som skaper 
stemming og fremhever 
detaljer i interiøret.

Origo LED
Interiørdownlight både for 
LED og kompaktlampe for 
kontor, møterom, korridorer 
og andre fellesrom.

Astro & Cosmo LED
Universalarmatur med flere 
LED og kompaktlampe- 
versjoner også med 
sensorstyring.

Olympia LED
Korridor- og trapperoms-
armatur både for LED, 
kompaktlamper og lysrør 
også med sensorstyring.

Invers LED
Armatur som gir indirekte 
markeringslys og nattbelys-
ning i korridorer og trappe-
rom.

Proof LED
Industriarmatur både for 
LED og lysrør med høy IP 
klasse både for innendørs 
og utendørsbruk. 

Protect & Neptune LED
Tak, vegg og pullert 
armaturer både for LED 
og kompaktlampe både 
for innendørs og utendørs 
bruk i inngangspartier, 
på fasader, trapperom og 
parkeringsplasser. 



Premium versjonene er utstyrt med seneste teknologi 
som f.eks multiballast med 100.000 timers levetid som 
også er tilpasset de nye eco-lysrørene med lavere 
energiforbruk. Høyeffektiv optikk sikrer optimal 
effektivitet og lysfordeling.

velger man i tillegg armaturer med dimbar reaktor og 
dagslyssensor kan man spare opptil 70 % energi 
sammenlignet med konvensjonelle armaturer.
 
Kontakt en av våre belysningskonsulenter som gjerne 
lysberegner ditt prosjekt. dersom dere ønsker å lys-
beregne selv så finner dere alle lyskurver og lysfiler på
www.defa.com

RiKTig LYs På 
RiKTig sTed
de nye interiørseriene fra deFa tilfredsstiller ulike lys behov. essen-
tial, den enkleste versjon, dekker det daglige behov i ulike bruks-
områder. Premium, den mest effektive versjon, gir optimal lysutbytte 
og energieffektivitet. 

Energidirektivet gjør at fokus på energisparing er kraftig 
økende og det settes høyere krav til lysanleggets effektivitet 
enn noen gang. Det som er viktig er lysanleggets energi-
forbruk.

Effektiviteten kan utrykkes som KWh/m2 også kalt LENI tall. 
Vi presenterer her et eksempel på LENI tall og hvor store 
utslag man får ved riktig bruk av lys.
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Beregningseksempel: Klasserom
Armatur: (grunnbelysning – i tillegg kommer eventuell 
belysning av tavle) 6 stk DEFA Harmony PR I/D 37 2 x 32w. 
Totalt installert effekt: 408W (Eco lysrør, tot 68w pr armatur). 
Areal 8x8 m= 64 m2

Alternativ 1: Lys av/på manuelt. 
n 12 timer pr dag – 200 dager pr år =  2.400 timer
n Forbruk 408w x 2400h = 979,2 Kwh
n LENI = 15,3 kwh/m2

Alternativ 2: Integrert bevegelsessensor (master/slave)
n 8 timer pr dag – 200 dager pr år =1.600 timer
n W parasitt 3w, 24h, 365 dager =  26,3 Kwh
n Forbruk 408w x 1.600h = 652,8Kwh
n LENI = 10,61 Kwh/m2

    
Alternativ 3: Dagslyssensor 
n 8 timer pr dag – 200 dager pr år    1.600 timer
n Forbruk 408w x 1.600h = 652,8Kwh
n W parasitt 3w, 24h, 365 dager = 26,3Kwh
n Opprettholdsfaktor 0,25
n LENI = 7,96 Kwh/m2

Betegnelsen for LENI er Kwh/m2 (gjelder kun belysning)
LENI = kWh total / A = (W light + W paraisitic ) / A
n W light = Årlig forbruk belysning
n W paraisitic = Parasittlast som styringsmoduler, sensorer,  
 forkoblinger som bruker strøm når de er avslått 
n A = Byggets innvendige areal





doKuMenTasjon 
Finnes På 
WWW.deFa.CoM
gå inn på deFa Lightings web med PC eller smarttelefon og få all 
den informasjonen du trenger. det gjelder ikke bare ved prosjektering 
eller installasjon, men også ved service og vedlikehold.

scan QR-koden eller gå inn på www.defa.com. velg 
Lighting og klikk deg frem til interiør-lysrør under 
produkter. Her finner du linker til:

Produktblad: Lett tilgjengelig informasjon om produktene, 
sortiment, bestykning og artikkelnummer. FDV-
dokumentasjon for nedlast, videresending og utskrift 

Målskisser: Nøyaktige målsatte tegninger som forenkler 
prosjektering og installasjon

Lysfiler: Datafiler i standardformat for lysberegnings-
program

Lyskurver: Detaljerte lyskurver for lyskilde- og reflektor-
kombinasjoner

Installasjon: Illustrasjoner og veiledning som forenkler og 
sikrer riktig installasjon

Service, vedlikehold og resirkulering: Viser alt fra 
lyskildebytte, renhold og hvordan man skal demontere og 
sortere når armaturen skal kastes.

Alle data er lett tilgjengelige på arbeidsplassen. Scan QR-
koden på emballasjen og får spesielt tilpasset informasjon 
direkte på smarttelefonen. 

www.defa.com
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Plano LED - Microprisme

Plano LED Microprisme - interiørarmatur med microprismatisk avskjerming– innfelt eleganse

Nummer Type Bestykning Sokkel Farge Vekt (kg)

xxxxxx Plano LED Micro xxxW LED  Hvit
xxxxxx Plano LED Micro xxxW LED DALI Hvit

xxxxxx Plano LED Micro xxxW LED  Hvit
xxxxxx Plano LED Micro xxxW LED DALI Hvit
 

Beskrivelse
Interiørarmatur for innfelling i T-profil tak eller 
faste tak. Armaturstamme i stål, pulverlakkert 
i hvit RAL 9010. Plano leveres med 2,8 meter 
ledning med plugg. Linect kobling integrert i 
topp av armaturhus.

Bruksområde
Skoler, kontor, møterom, butikker etc. 

Montasje
Plano legges direkte i T-profiltak.

Avskjerming
Microprismatisk avskjerming

Lyskilde
LD modulplater xxxxxx

Øvrig
Plano LED HFD for digital lysdemping DALI/
Push-dim leveres uten ledning / plugg.

90 mm

582 mm

595 mm





DEFA Lighting AS
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Tlf.: 63 84 00 00
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E-post: defa.lighting@defa.com
Internett: www.defa.com


