Ledge®

Se världen i ett nytt ljus

Ledge®

Smart belysning för kontor
och pedagogiska byggnader
Ledge® familjen består av en serie produkter med första
klassens ljuskvalitet, effektivitet och montagevänlighet.
De representerar det senaste inom Edgelit LED teknik
och produceras i vår egen högteknologiska fabrik.

FÖRSTKLASSIG LJUSKVALITET
God ljuskvalitet är avgörande när det kommer till trivsel och produktivitet. Tack
vare hårda kvalitetskrav och moderna testtekniker levererar Ledge® produkter
ett mycket jämnt ljus med låg bländning och god färgåtergivning. Våra produkter
tillfredställer självfallet alla existerande krav och standarder.
«Minimalism är inte ett mål – det är en
möjlighet. Målet är att skapa produkter som
har en inneboende visuell identitet och som
på ett perfekt sätt tillgodoser brukarens behov.»
LightHaus
Hans Phillip Zachau
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LEDANDE ENERGIEFFEKTIVITET
Användandet av kvalitetskomponenter och moderna produktionsmetoder gör att
våra produkter har ett mycket högt ljusutbyte och lång brinntid. Högt ljusutbyte
medför att det behövs färre armaturer och ger en lägre energiförbrukning.
Energikostnaden blir lägre och miljöpåverkan minskar.
INSTALLATION
Ledge® produkter är utvecklade för att vara enkla att installera. Enkla och
praktiska lösningar spar både installatör och kund både tid och pengar. Genom
att leverera monteringsklara produkter med smarta lösningar och plugin
kopplingar önskar vi att göra kvalitetsbelysning så enkel som möjligt.

Ledge® Suspended
Elegant nedpendlad armatur med högsta ljuskvalitet och
innovativa lösningar.
Ledge® Suspended levererar mycket god effektivitet, hög ljuskvalitet och är
mycket enkel att installera. Strömförsörjning genom wireupphänget gör att man
kringgår en oestetisk kabel. Den klara versionen är transparent när ljuset är
släckt. Bara 12mm bygghöjd.

Produktinformation:
Användningsområden

Kontor, mötesrum, reception, skola, hemmiljö

Ljusfördelning

Klar optik 40/60% upp/nedljus			
Opal optik 60/40% upp/nedljus

Ljusstyrning

OnOff – DALI – Casambi trådlös App styrning

Färgtemperatur

3000K – 4000K

Armatureffekt

62W

Ledge® Surface

Ledge® Recessed

Lättinstallerad utanpåliggande armatur med hög prestanda
och förstklassig ljuskvalitet. Bygghöjden är endast 31mm.

En av våra bästsäljare, Plano Low, har nu bytt namn till
Ledge® Recessed!

Ledge® Surface kommer med en egen montagedel som gör installationen mycket

Samma höga kvalitet och lika montagevänlig som förr. Ledge® Recessed Micro

snabb och enkel. Den har mycket högt ljusutbyte och levererar behagligt ljus

levererar jämnt kvalitativt ljus med låg bländning. Med en bygghöjd på endast

med låg bländning. God ljuskvalitet skapar ökad trivsel, medan hög effektivitet

11,5mm kan armaturen användas där andra produkter inte får plats.

och lång brinntid gör Ledge Surface till en god investering.

Produktinformation:

Produktinformation:
Användningsområden

Korridor, butik, skola

Optik

Microprisma

Ljusstyrning

OnOff – DALI

Färgtemperatur

3000K – 4000K

Armatureffekt

48W

Användningsområden

Kontor, mötesrum, korridor, butik, skola

Modul

600x600mm – 600x300mm – 1200x300mm

Dekor

Cirkulär ljusöppning Ø500mm – 600x600mm kvadratisk modul

Optik

Opal - Microprisma

Ljusstyrning

OnOff – DALI

Färgtemperatur

3000K – 4000K

Armatureffekt

22 - 42W

LedgeCircle®
Nyheten LedgeCircle®sätter en ny standard vad gäller
kvalitet och montagevänlighet.
LedgeCircle® är utvecklad med den bästa teknologin, design och innovation.
LedgeCircle® är mycket enkel att installera, levererar förstklassig ljuskvalitet och
effektivitet. Den är också utrustad med både mikrovågs- samt PIR sensor som
gör lösningen ännu mer flexibel. Lämpar sig både på vägg och i tak samt att den
finns i två olika storlekar.

Produktinformation:
Användningsområden

Allmänbelysning i trapphus, entréer, väntrum, korridorer,
toaletter och badrum etc...

Storlek

Ø300mm/Ø460mm

Optik

Opal

Ljusstyrning

OnOff – DALI – PIR - Mikrovåg

Färgtemperatur

3000K – 4000K

Armatureffekt

Ø300mm – 10W/Ø460mm – 29W

Ledge® Pendant

DEFA

Ljus som svävar i luften.

DEFA är en innovationsdriven industriaktör som utvecklar, producerar coh säljer
belysningsprodukter till kontor-, pedagogiska byggnader, industri, väg och tunnel.

Kommer 2018!
Ledge Pendant är en videreutveckling av Ledge serien, där armaturen svävar
®

®

i luften. Ledge® Pendant är mycket enkel att installera och levererar förstklassig
ljuskvalitet och effektivitet. Den är också bestyckad med både mikrovågs- samt

Designen utvecklas i samarbete med Lighthaus, medans LED moduler och
armaturer produceras i vår egen högteknologiska produktionsanläggning i Wuxi,
Kina. DEFA har logistik och lager i Glumslöv. www.defa.com

PIR sensor som gör lösningen ännu mer flexibel.

Från produktionslinjen i Wuxi.
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