
Leading Lights AB är ett innovativt företag som under varumärket 

ActiveLights utvecklar och säljer energi effektiva belysnings

produkter och system som hjälper kommuner, energibolag och 

företag att uppnå sina miljömål och samtidigt skapa en trygg 

miljö. All utveckling och produktion sker i Sverige. Vår strategi är 

att vara lyhörda på marknaden och att erbjuda kunderna innova

tiva lösningar.

EuroStreetLed är ett svenskt, fristående företag som utvecklar, 

tillverkar och marknadsför armaturer av högsta kvalitet. Gemen

samt för våra armaturer är att de är extremt energibesparande, 

att de har ett innovativt formspråk och svåröverträffade ljusegen

skaper. Våra produkter exporteras till länder inom både EU och 

Afrika. Vår mission är att bidra till minskad energianvändning.

Nu släcker vi 
Sverige.

Och tänder svensk LED-teknik i världsklass.

En lysande 

milstolpe.

Leading Lights AB   •   072716 99 58   •   www.activelights.se

EuroStreetLed of Sweden AB   •   070537 73 03   •   www.eurostreetled.com



Behovsstyrd. Soldriven. Belysning.
Tänds när du kommer – släcks när du går
Active Lights tänds när du kommer och släcks när du går. 

Genom att installera systemet i miljöer där relativt få människor 

rör sig finns stora pengar och miljövinster att göra. Tänk på 

alla gång och cykelbanor, parker, busshållplatser, återvinnings

stationer och liknande miljöer där ljuset står på timtals, dygn 

efter dygn, år efter år, till ingen nytta.

 Framtidens belysning är miljövänlig, behovsstyrd och bara 

aktiv där och när den behövs.

Så fungerar det
Active Lights är utrustat med inbyggda sensorer som tänder 

upp belysningen när någon närmar sig. När första stolpen 

passeras skickas en radiosignal till de närmast framförvarande 

stolparna som tänds. På detta sätt följer ljuset den som rör 

sig. När personen passerat släcker ljuset sig i väntan på nästa 

förbipasserande.

Active Lights

• Drivs till 100% av solen.

• Finns som gatubelysning och pollarbelysning.

• Intelligent styrning via sensorer och radiokommunikation.

• Enkel installation utan kabeldragning.

• Sparar pengar.

• Bidrar till att uppfylla miljömålen.

Den bästa energin är gratis
Hur kombinerar man det bästa av två  

världar? Active Lights och ESL i lysande 

förening.

Active Lights Gatubelysning

• Drivs till 100% av solen.

•  Behovsstyrd och använder bara energin 

när den behövs.

•  Effektiva LED med livslängd över 50 000 

timmar. 

•  Intelligent styrning via sensorer och 

radio kommunikation.

• Minimala drift och underhållskostnader.

• Enkel installation utan kabeldragning. 

• Sparar pengar.

• Bidrar till att uppfylla miljömålen.

Svensk LED-teknik i världsklass
EuroStreetLed LIM är ett högkvalitativt belysningssystem 

som har utvecklats för att minimera drift och underhålls

kostnaderna till ett minimum och samtidigt generera ett 

rekordhögt ljusutbyte. Systemet är utvecklat i Sverige, 

produceras i Sverige och bjuder på LEDteknik i världsklass.

Fem starka skäl att välja ESL LIM

Drivdonet 

En lika viktig del som LEDmodulen. Kvalitet i världsklass 

placerat i stolpens nederdel för maximal servicevänlighet.

Energioptimeringsfunktionen 

Bestäm effekten efter montaget. Med ESL IRkontroll kan du 

anpassa ljusstyrkan efter behov och därmed spara energi.

Kylmetoden 

Avancerade specialkomponenter monterade på aluminium

board. Extremt goda kylegenskaper utan förfulande kylflänsar.

Armaturverkningsgraden 

Minimala energiförluster i elektronik, linser och skyddsglas mm. 

Upp till över 100 lumen/watt.

Den stilrena designen 

Det rena uttrycket gör att produkten står för sig själv såväl 

som i grupp. Stort utbud av smarta tillbehör som fästen och 

fjärrstyrning skapar stora möjligheter.


