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Vi har lösningarna 
för dina behov

Oavsett om du är slutanvändare eller 

installatör är DEFAs produkter och tjänster 

utvecklade för att göra din vardag enklare. 

Det innebär att våra lösningar dels är 

smidiga att installera men också 

modulära om ditt behov skulle ändas.  

DEFA levererar kompletta lösningar 

för Brf;er, företag och till det offentliga, 

samt belysningslösningar för bla industri, 

skolor och parkeringsytor.

Genom åren har DEFA levererat över 60 000 

laddpunkter till Brf;er, villakunder, företag och 

för publik laddning. Det innebär att vi är den 

leverantör av laddteknik som har mest 

erfarenhet av laddning, i såväl volym som 

över tid. Men framför allt har den 

erfarenheten gett oss insikterna kring 

vad som krävs för att säkerställa 

optimal laddning och skapa 

en rättvis fördelning.
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Belysningslösningar för kontor och kommersiella fastigheter
DEFAs lösningar ger stor flexibilitet och ett enhetligt visuellt uttryck

Ledge® familjen representerer det bästa inom Edge-lit LED teknologin
och är ett resultat av innovativa lösningar med ett strikt kvalitetsfokus. 
DEFA har Ledge-produkter för alla rum i fastigheten, från trapphus och 
korridorer till konferensrum och kontor. Armaturena är oerhört lätt-
installerade, har hög ljuskvalitet och effektivitet, och de levereras med 
flexibla styrsystem.

Nyhet!  
LedgeCircle® - allsidig armatur med flexibel 
styrning. Diameter 300mm eller 460mm

Laddlösningar för både små och stora anläggningar
Marknadsledande laddlösningar för villor, Brf;er och kommersiella fastigheter

Ledge®Surface 
Perfekt för rehabiliteringsmiljöer

«Minimalism är inte ett mål – det är en 
möjlighet. Målet är att skapa produkter 
som har en visuell identitet och som på ett 
perfekt sätt möter användarens behov.»

LightHaus
Hans Phillip Zachau
CEO/ Partner

Vi fokuserar på monteringsvänliga lösningar

Ledge® Suspended är minimalistisk och lättmonterad

eRange Uno - med 
uttag eller fast kabel

eRange Duo - med uttag för 
laddning av två bilar

eRange IQ - med inbyggd 
smart styrning och kontroll

AskerTek

DEFAs laddlösningar är både flexibla och skalbara för framtiden. Med våra 
lösningar för dynamisk lastbalansering säkerställs ett optimalt utnyttjande av 
tillgjänglig strömkapacitet i fastigheten. Anläggningen kan också kopplas upp 
mot vårt användarvänliga administrations- och betalsystem som säkerställer 
att anläggningsägaren får full kontroll över laddningen. Våra laddstationer 
levereras med uttag eller fast kabel. 



Belysning för Tunnel, 
Väg och 
Parkeringsplatser

Robusta stolpar med  
fundament och påkörningsskydd



Stavanger 
kommun

Station Triangeln 
Malmö

Frogner AtriumP-hus, Helsingborg



Laddstationer för publik användning
Marknadsledande lösningar för laddning i  

gatumiljö, på arbetsplatser och i parkeringsgarage

DEFAs lösningar är modulära och kan därmed enkelt 
både byggas ut och uppdateras samt kombineras med 
administration och betallösningar som förenklar driften. 
Våra stolpar med fundament och påkörningsskydd för 
offentlig parkering är robusta och våra dubbelboxar är 
lämpliga för både utomhus och i parkeringsgarage.

Belysning för utomhusbruk
DEFA erbjuder monteringsvänliga lösningar för gator,  

parker och tunnlar samt annan utomhusbelysning.

Våra LED-armaturer finns installerade i tunnlar, vid motorvägar, i bostadsområden, i 
elljusspår och vid sportanläggningar runt om i Norden. Elite finns i två storlekar och är  
en kvalitetsprodukt som ger både högt ljusflöde och kort återbetalningstid. Elite är kanske 
marknadens enklaste armatur att montera med ett universalfäste samt färdigmonterad 
kabel. Resistent mot korrosion och 100.000 timmars livslängd på LED och drivdon.

Elite 
2000 - 25500lm 

«DEFAs laddlösningar är väl lämpade 
för större anläggningar eftersom 

laddstationerna är enkla att montera 
och konfigurera.»

Thomas Ohrholm
Vito Elektro Service AS

Installatör 
Frogner Atrium, Oslo



Styrsystem för elbilsladdning

Styrsystem för belysning

Med styrenheten CLU ges 
möjligt att utnyttja den 
tillgängliga strömkapaciteten 
optimalt, både i villor och i 
större anläggningar.

Via administrationsystemet CloudCharge 
ges full kontroll över användarstatistik, 
tillgänglighet, anläggningsstatus. 
faktureringsunderlag och mycket mer.

Via DEFAs betalapp EVcloud 
finns möjlighet till betalning  
med kreditkort eller 
drivmedelskort. Vi är dessutom 
integrerade med Easypark vars 
app gör det enkelt att betala 
för både parkeringsplats och 
elbilsladdning.

LedgeCircle®

LedgeCircle (400-1400lm): En installationsvänlig 
armatur för tak och vägg med alla nödvändiga 
styrfunktioner: DIP-switch DALI, PIR (MinMaxOff), 
Radar (MinMaxOff), Radio samt master/slave 
koppling. Idealisk för alla rum i fastigheten, tex 
trappuppgångar och badrum. 

Elite

Automatisk nattreducering och dynamiska 
styrsystem där ljusstyrkan ändras efter behov 
och/eller anpassas till miljön, ger besparingar i 
både kr och kWh.

Neptune 

Vandalsäker kvalitetsarmatur, IP 65, 
i gjuten aluminium. Levereras med 
LED ljuskälla och sensorstyring både 
med och utan grundbelysning. Passar 
både tak och vägg, så väl  
som utomhus som inomhus.



Om DEFA:

DEFAs mål är att göra människors liv enklare, effektivare och mer miljövänligt. Vi erbjuder energioptimering, IoT samt 

larm till såväl fastighet som fordon. Genom kontinuerlig förbättring och innovationskraft fortsätter DEFA att utveckla 

marknadens mest högkvalitativa produkter för det uppkopplade hemmet och bilen. DEFA är ett norskt bolag, grundat 1946. 

Med över 400 anställda på 3 kontinenter distribueras våra produkter och tjänster i 30 länder, spritt över hela världen.

Kontakta DEFA på 010 498 38 00 eller emobility.se@defa.com 


