Markedsledende løsninger for
belysning & elbillading

defa.com

Vi har løsningene
som passer
ditt behov

Vi er Nordens ledende leverandør av
ladeanlegg til private, bedrifter og det offentlige.
Noen av våre prosjekter:
BAMA, AskerTek, Tronrud, DNV-GL,
Frogner Atrium, Fornebuparken,
Stavanger kommune, Stavanger Flyplass,
Byparken i Bergen,
Mosseporten, m.f.

Enten du er installatør eller sluttbruker er
våre produkter og tjenester utviklet for å
gjøre din hverdag enklere og mer forutsigbar.
Det betyr at våre løsninger skal være
driftssikre, lette å installere, lette å bruke
og lette å bygge ut om ditt behov endrer seg.
DEFA leverer komplette ladeløsninger
for enebolig, borettslag, bedrifter og det
offentlige, samt belysningsløsninger for
blant annet næringsbygg, skole, industri
og vei.

Kurland skole

Borettslag
og
næring
DEFA hovedkontor

Belysningsløsninger for kontor og næringsbygg

Ladeløsninger for hjem og anlegg

Våre løsninger gir stor fleksibilitet og et helhetlig visuelt uttrykk

Fleksible og brukervennlige for borettslag og næring

Ledge® familien representerer det beste innen Edge-lit LED teknologi og
er et resultat av innovative løsninger og et strengt kvalitetsfokus. Vi har
Ledge-produkter for alle rom i bygget, fra trappeoppgang og korridor til
møterom og kontor. Armaturene er svært lettinstallerte, har høy
lyskvalitet og effektivitet, og de kan leveres med fleksible
styringsløsninger. I løpet av 2019 vil vi også lansere en helt ny
versjon av vår serie Neptune for utendørsbruk.

Vi er Nordens ledende leverandør av ladeløsninger til borettslag og bedrifter.
Våre anlegg kan enkelt bygges ut eller tilpasses nye behov. Med våre løsninger
for dynamisk lastbalansering sikres en optimal utnyttelse av tilgjengelig
strømkapasitet. Våre anlegg kan også knyttes opp mot brukervennlige
administrasjons- og betalingsløsninger, som sikrer anleggseier kontroll over
ladeanlegget. Vår ladestasjon ble testvinner for brukervennlighet, sikkerhet og
pålitelighet i en test gjennomført av den tyske bilinteresseorganisasjonen ADAC.

Vi fokuserer på monteringsvennlige løsninger

eRange Uno - med
uttak eller fast kabel

Nyhet!
Ledge®Surface
Perfekt for rehabiliteringsprosjekter

LedgeCircle®- allsidige armaturer med fleksibel
styring. 400-1400lm. Diameter 300mm og 460mm

eRange Duo - med uttak
for lading av to biler

eRange IQ - innebygget
smart styring og kontroll

«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
Ledge® Suspended - lettmontert minimalisme

AskerTek

DNV - GL

Tunnel, vei
og parkering

Gjerdrums vei

BAMA parkering

Stavanger
kommune

Triangeln Stasjon
Malmø

P-hus, Helsingborg

Frogner Atrium

Belysning for utendørsbruk
Vi er markedsledende på tunnelbelysning og tilbyr svært
monteringsvennlige og fleksible løsninger for gate og vei
Våre LED-produkter lyser allerede opp et stort antall tunneler, veier, boligområder,
lysløyper og sportsarenaer rundt om i Norden. Vår lettinstallerte vei- og gatearmatur
Elite finnes i to størrelser og gir svært høy lysytelse og kort nedbetalingstid. Elite
kommer med kabel ferdig påmontert og har CLO som standard. Armaturene er også
svært motstandsdyktige mot korrosjon og har 100.000t levetid på LED og driver.

Elite
2000 - 25500lm

Ladestasjoner til offentlig bruk
Markedsledende løsninger for lading ved vei,
i parkeringsanlegg eller garasje
Vi er Nordens ledende leverandør av ladeløsninger til
offentlige anlegg. Våre løsninger kan enkelt bygges ut
og oppdateres, og kan kombineres med
administrasjons- og betalingsløsninger som forenkler
driften. Våre robuste ladesøyler er et trygt valg for
offentlig parkering, og våre enkle og doble ladestasjoner
egner seg både utendørs og i parkeringsanlegg.

«DEFAs ladeløsninger er godt egnet for
større anlegg siden ladestasjonene er
enkle å montere og konfigurere.»
Thomas Ohrholm
Vito Elektro Service AS
Installatør Frogner Atrium

Styringsløsninger for lading
Dynamisk lastbalansering
CLU-familien gjør det mulig å utnytte
den tilgjengelige strømkapasiteten
optimalt, både i private hjem og i
større anlegg.

Ladenettverk
Lade i Norge gir elbileiere
tilgang til Nordens største
nettverk av ladestasjoner.
Logg inn på ladeinorge.no,
lag en bruker og benytt vår
web-app for å lade.

Administrasjonsløsning
CloudCharge gir anleggseier full kontroll over
bruksstatistikk (tid/kW) tilganger, anleggsstatus
og faktureringsgrunnlag.

Styringsløsninger for lys
Elite
Reduser strømforbruket med automatisk
nattsenkning eller dynamiske styringssystemer
som endrer lysstyrken etter forholdene.

Neptune
LedgeCircle®
Installasjonsvennlig lysarmatur for tak og vegg med
alle nødvendige lysstyringer; DIP-Switch, DALI, PIR
(MinMaxOff), Radar (MinMaxOff), Radio og
master/slave kobling. Ideell for en rekke
bruksområder fra trappoppganger til toaletter og bad.

Vandalsikker kvalitetsarmatur,
IP 65, i presstøpt aluminium.
Leveres med LED lyskilde og
sensorstyring både med og uten
grunnlys. For tak og vegg, så vel
utendørs som innendørs.

Om DEFA:
Vårt mål er å gjøre menneskers hverdag enklere, mer effektiv 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.
DEFA er et norsk selskap, stiftet i 1946. Vi har nå mer enn 400 ansatte på 3 kontinenter.
Våre produkter og tjenester distribueres i mer enn 30 land spredt over hele verden. Les mer på defa.com

