Utendørsbelysning

Våre produkter gir deg det beste innen LED-teknologi, ytelse og design. Vi er spesielt stolte av å presentere
LED-produktene som er et resultat av en kontinuerlig utviklingsprosess. Produktene er utviklet i samarbeid
med ledende elektro entreprenører og sluttbrukere. Produktene er markedets enkleste å montere og gir
svært lave livssykluskostnader (ofte forkortet til LCC), det er ekte vinn-vinn! I tillegg lagerføres produktene
i Norge, noe som gjør at vi alltid kan levere raskt.

Om DEFA
Vårt mål er å gjøre menneskers hverdag enklere, mer effektivt og mer miljøvennlig. Vi tilbyr produkter og
tjenester som forbedrer måten folk lader, forvarmer og sikrer sine kjøretøy, lyser opp sine bygninger og veier,
styrer sine hytter, dokumenterer sin kjøring og mye mer. Vi fortsetter å utvikle gode produkter ved å fokusere
på kontinuerlig forbedring og innovasjon.

Ledende på utendørsbelysning
Vår erfaring innen utendørsbelysning strekker seg over flere tiår. Kompetansen vi har opparbeidet
oss gjennom denne tiden gir oss et forsprang i markedet.
Vi har investert tungt i å bygge opp teknisk kompetanse og høyteknologisk produksjon og vårt eget
avanserte testlaboratorium. Vi har den nødvendige kompetansen for å utvikle optikk, gjøre
varmesimuleringer og målinger, lysmåle nye produkter og øvrig kvalitetskontroll. Dette gjør oss i
stand til å være raskt ute med ny teknologi, slik at vi kan fortsette å lede an i utviklingen.
Våre fabrikker med moderne produksjonsutstyr er selvfølgelig sertifisert etter ISO9001 (kvalitet) og
ISO14001 (miljø). Det benyttes kun komponenter fra anerkjente leverandører med tilhørende garantier.

DEFA er et norsk selskap, stiftet i 1946. Vi har nå mer enn 400 ansatte på 3 kontinenter. Våre produkter og
tjenester distribueres i 30 land spredt over hele verden.

Belysningvv

Elektrisk bilvarmev

Belysningsprodukter med hovedvekt på kontor- og
undervisningsbygg, industri, og utendørsbelysning.

Verdens ledende leverandør av elektriske
varme- og ladesystemer til bensin- og dieselbiler.

Elbilladingv

Markedsledende ladeløsninger for elbil.
Vi er størst på ladeanlegg for bolig, borettslag,
næring og offentlig parkering.

Kjørebokv

Plot my drive er en mobilbasert kjørebok for
virksomheter og privatpersoner som ønsker
å forenkle dokumentasjon av kjøring for
kjøregodtgjørelse, fakturering og skatteformål.

Hyttestyringv

DEFA Hyttestyring er Norges ledende “ring hytta
varm” tjeneste. Tjenesten gir deg full kontroll på
varme og sikkerhet gjennom mobilen.
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Elite Small

«Minimalisme er ikke et mål – det er en mulighet. Målet er å skape produkter som har
en iboende visuell identitet og som på en perfekt måte svarer på brukerens behov.»
LightHaus
Hans Phillip Zachau
CEO/ Partner

Montasjvennlighet
- Leveres med påmontert 8m kabel 2x2,5mm²
- Leveres med universalfeste –
passer både arm og topp Ø42-76mm
- Tiltbart feste 0-90°, 5° steg
- Kun ett verktøy – bits medfølger

Robert Bourghardt
Industrial Designer/ Partner

Egenskaper
- Linser utviklet spesielt for Nordiske veier
- ISO 9223, korrosjonsklasse C5M for kystnære strøk
- Versjoner med automatisk nattsenking (NR)
- Konstant lysytelse (CLO)
- Fargetemperatur 3000K og 4000K
- Opp til 115lm/W

Elite
Rene linjer - enkel montasje - lang levetid

Bruksområde
Armaturens enkle design passer de fleste
miljøer. Primært utviklet for: kommunale
veier, adkomst veier, lysløyper, gangveier,
parkeringsplasser mm.

Elite består av produkter med førsteklasses lyskvalitet, effektivitet og montasjevennlighet.
De representerer det siste innen LED teknologi og produseres på vårt eget høyteknologiske
produksjonsanlegg. Elite kan utstyres med alle åpne systemer for lysstyring
INSTALLASJON
Enkle og praktiske løsninger sparer både installatør og kunde for tid og penger. Ved å
levere monteringsklare produkter med påmontert kabel og smarte løsninger ønsker vi å
gjøre kvalitetsbelysning så lett å montere som mulig.
FØRSTEKLASSES LYSKVALITET
God lyskvalitet er avgjørende for trygghet og sikkerhet. Takket være strenge kvalitetskrav og
moderne testing leverer Elite et svært jevnt lys med lav blending og god fargegjengivelse.
Våre produkter tilfredsstiller selvfølgelig alle eksisterende krav og standarder.
LEDENDE ENERGIEFFEKTIVITET
Bruk av kvalitetskomponenter av siste generasjon gjør at våre velkonstruerte produkter har
et meget høyt lysutbytte og ekstremt lang levetid. Med høy virkningsgrad trenger man færre
armaturer og får et lavere strømforbruk, noe som gir en lavere strømregning. Samtidig gjør du
miljøet en tjeneste.
www.defa.com

Fargegjengivelse:
Levetid:
Vekt:
Vindflate:

Ra >70
100 000t L80B10
6 kg
0,032 m²

482 mm
86
mm
284 mm

IP66

IK07

Elite small
Elite small

1M-1800lm
1M-2100lm

20W
20W

3000K
4000K

Elite small
Elite small
Elite small
Elite small

2M-3600lm
2M-3600lm
2M-4000lm
2M-4000lm

37W
37W
37W
37W

3000K
3000K
4000K
4000K

L

Elite small
Elite small

3M-6000lm
3M-6000lm

52W
52W

4000K
4000K

L

Fotocelle sett

LED
DEFA nr.

EL nr.

119215
3601049
119158
3601041
		
119275
3601053
119276
3601054
119156
3601045
118861
3601046
		
119752
3232079
119755
3232083
Tilbehør:
120629
3232009
L

Type
L
L

L
L
L
L

L

= Lagerføres, NR = Night Reduction, Automatisk nattsenking 50% kl. 23-05
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NR
NR
NR

Elite Large

Fargegjengivelse:
Levetid:
Vekt:
Vindflate:

Elite Large Asymmetrisk

Montasjvennlighet
- Leveres med påmontert 12m kabel 2x2,5mm²
- Leveres med universalfeste –
passer både arm og topp Ø42-76mm
- Tiltbart feste 0-90°, 5° steg
- Kun ett verktøy – bits medfølger

Montasjvennlighet
- Leveres med påmontert 12m kabel 2x2,5mm²
- Leveres med universalfeste –
passer både arm og topp Ø42-76mm
- Tiltbart feste 0-90°, 5° steg
- Kun ett verktøy – bits medfølger

Egenskaper
- Linser utviklet spesielt for Nordiske veier
- ISO 9223, korrosjonsklasse C5M for kystnære strøk
- Versjoner med automatisk nattsenking (NR)
- Konstant lysytelse (CLO)
- Fargetemperatur 4000K
- Opp til 132lm/W

Egenskaper
- Linser utviklet spesielt for intensivbelysning av gangfelt
- ISO 9223, korrosjonsklasse C5M for kystnære strøk
- Versjoner med automatisk nattsenking (NR)
- Konstant lysytelse (CLO)
- Fargetemperatur 4000K
- Opp til 123lm/W

Bruksområde
Armaturens enkle design passer de fleste miljøer.
Med gatelysoptikk er armaturen spesielt utviklet for
samleveier, fylkes-, riks- og europaveier, rundkjøringer og andre områder med behov for godt lys.

Bruksområde
Armaturens enkle design passer de fleste miljøer.
Med Elite large asymmetrisk kan man ha samme design
på armaturene for intensivbelysning av gangfelt som på
veilyset. Armaturen er i tillegg godt egnet for områdebelysning der man normalt benytter en asymmetrisk
lyskaster.

Ra >70
100 000t L95B10
11,3 kg
0,043 m²

650 mm

LED

DEFA nr.

EL nr.

121410
121411
121412

3231964
3231965
3231966

121413
121414

3231967
3231968

L

121415

3231969

121416

3231970

L

= Lagerføres

IP66

Fargegjengivelse:
Levetid:
Vekt:
Vindflate:

IK07

Ra >70
100 000t L95B10
11,3 kg
0,043 m²

Type
Elite large
Elite large
Elite large

2M-6500lm
2M-8500lm
2M-11000lm

49W
67W
92W

4000K
4000K
4000K

Elite large
Elite large

3M-14000lm
3M-17500lm

113W
148W

4000K
4000K

L

Elite large

4M-20500lm

168W

4000K

L

Elite large

5M-25500lm

212W

4000K

L
L

L

LED

DEFA nr.

EL nr.

Type

121096

3231971

L
Elite
large Asym

= LLagerføres

650 mm

79
mm

79
mm

338 mm
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338 mm

IP66
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IK07

3M-17400lm

142W

4000K

Tunnel

Ringstabekktunnelen i Bærum

Kvalitetsarmaturer i syrefast stål
Vi har lagt mye ressurser i å utvikle innkjøringslys i syrefast stål med ytelse som overgår 400W
høytrykknatrium damplamper og med 100.000t levetid. Det eneste holdbare alternativet i tunneler
med ekstremt tøft miljø! Med vår serie armaturer tilfredsstilles ISO 9223, korrosjonsklasse CX, som er
en selvfølge i høytrafikkerte og undersjøiske tunneler. Enkel rengjøring, armaturene har glatt overflate
og ingen utvendige kjøleribber. Hele serien med tunnel armaturer er konstruert for å vare i minst 25 år.

Enkel montasje – færre punkter
Alle driftskomponenter er integrert i armaturene og gjennomgangskobling for opptil
16mm² er standard. Med vår løsning slipper man eksterne bokser for kobling,
drivere eller sikring. Sikringen er selvfølgelig integrert i armaturen og
lett synlig og tilgjengelig ved vedlikehold som håndboka setter
krav til. Når alt er syrefast kreves heller ikke
galvanisk skille ved montasje.

Spør DEFA om tunnelbelysning! Vi har
markedets mest komplette range for
høytrafikkerte og lavtrafikkerte tunneler.
Om det er rehabilitering eller nye prosjekter
kan vi bistå med prosjektering i form av
lysberegninger og LCC kalkyler.
Vi lagerfører til enhver tid et stort antall
armaturer for vei og tunnelbelysning i
Norge.

Operatunnelen i Oslo

www.defa.com

Røldalstunnelen E-134 i Hordaland

www.defa.com

DEFA Park
Dekorative parkarmaturer i nordisk design
Armaturhus og stolpefeste i støpt aluminium, tak av varmgalvanisert stålplate, armaturstag av
aluminium og skjerm av klar eller opal slagfast PMMA akryl. Elektriske komponenter er montert
på en avtakbar innerdel. LED modulen er montert på en utskiftbar innerdel. LED-retrofitsats for
oppgradering av eksisterende armaturer.
Bruksområder
Gågater, parker, torg, parkeringsplasser, gangveier etc.
Montasje
For stolpe eller veggarm, stolpediameter 60mm.
Tilkobling
Levereres med 4m 2x1,5mm2 kabel.
Øvrig
CLO, Constant Light Output, leveres som standard.
LED

Athene Park klar

Athene Park opal

Elsa Park klar

Elsa Park opal

Helena Park og Pullert klar

IP44

Helena Park og Pullert opal

www.defa.com
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Pixel & Antares

Protect & Neptune

Pixel - Kompakt lyskaster med mange bruksområder

Vandalsikre kvalitetsarmaturer med LED og sensor
Klassisk kvalitetsarmatur i rund (001), oval (002) og kvadratisk (003) utførelse. Armaturstamme og dekor i støpt aluminium. Skjerm av
opal UV-bestandig og slagfast polykarbonat. Armaturene leveres i hvit RAL 9010 og sort RAL 9011. I tillegg leveres 001 (rund) versjonene
i naturell aluminium (ubehandlet). Dekor festes med 4 stk. rustfrie Deltaseal- behandlede torxskruer. IP65, klasse I.
Bruksområde:
Fasader, inngangspartier, gangstier og kulverter.
Stolpefeste Ø60mm.

Montasje
Rett i tak eller på vegg, samt pullertmontasje (se Arc).
Tilkobling
Både for utenpåliggende og skjult installasjon. Innstikklemme 3x2x2,5 mm² med mulighet for viderekobling.

Avlastningsplate for stålfasader eller
andre svake fasader.

LED modul
Fargetemperatur 3000K - 4000K
Armatureffekt 12W
Levetid L70B50 50.000 t
LED

IP65

IK10

Antares - Kraftig lyskaster med mange bruksområder
Pixel og Antares er asymmetriske lyskastere
med høy virkningsgrad i flere ulike versjoner.
Armaturhus i presstøpt aluminium og 4 mm
herdet sikkerhetsglass. Armaturen leveres
med ventilasjonsplugg for å forhindre
kondens. Justerbart stålfeste som er
sinkbehandlet. Armatur og stolpefeste er
lakkert i Antrasitt RAL 7039.
6kv overspenningsvern er standard.

Protect 001

Neptune 001 kryss

Neptune 001 halvskjerm

Protect 002

Neptune 002 kryss

Neptune 002 halvskjerm

Protect 003

Neptune 003 kryss

Neptune 003 halvskjerm

Bruksområde
Pixel
Belysning av parkeringsplasser,
mindre områder, skilt, fasader, etc.
Kommersielle bygg, hotell, shopping
og offentlig miljø.
Antares

Belysning av parkeringsplasser,
store områder, kaianlegg, industri
etc.

Fargegjengivelse:
Levetid:
Vekt Pixel:
Vekt Antarees:

LED
630,6
524,8

IP66

Ra >70
50 000t L80B10
6,5 kg
20,5 kg

IK10

329,4

DEFA nr.

505

EL nr.

Type

119682
3232087
119619
3232088
119683
3232089
119620
3232093
119766		
119802		

Pixel AS
4LED-3770lm
Pixel AS
8LED-7540lm
Pixel AS
12LED-11310lm
Pixel AS
16LED-15080lm
Stolpefeste Ø60 Pixel
Avlastningsplate Pixel

35W
70W
105W
140W

4000K
4000K
4000K
4000K

119730		

Antares

352W

4000K

40LED-37700lm

538,8

Pixel

Antares
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Arc stolpe for Protect & Neptune 001

Livssykluskostnader - LCC

Energieffektivitet - Økonomi
Bytt fra HQL - kvikksølvdamplampe - til LED
Energisparing i %
NR = Nattreduksjon

Energiforbruk KWh pr. år
100 armaturer - årlig driftstid 4000 timer

Innkjøpsprisen er bare toppen av isfjellet
Livssykluskostnader (ofte forkortet til LCC – Life Cycle Cost) er alle de kostnadene anskaffelsen
genererer i hele levetiden. Ved å tenke og planlegge langsiktig for hele anskaffelsens levetid
(livssyklus), vil du totalt sett både kunne spare penger og oppnå miljøgevinster.

Innkjøpspriser

Leveringskostnader
►

Hvitt lys

►

God fargegjengivelse

►

Tenner/slukker momentant

►

Optimal kjøling - lang levetid

►

Lave vedlikeholdskostnader

►

Komplett med kabel

►

CLO - Constant Light Output som standard

Installasjonskostnader

Driftsutgifter som
energi og drivstoff
Kostnader for
utvidede garantier

Brukeropplæring
Forbrukerutgifter
Reperasjonsutgifter

Service- og
vedlikeholdsutgifter

Kassasjonsutgifter

Tenk langsiktig, bruk kvalitetsprodukter med lang levetid, og lavt energiforbruk. Innkjøsprisen er
en liten del av totalprisen på et produkt!
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Tel.: 32 06 77 00
defa.lighting@defa.com
www.defa.com
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