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✔ Driftstid minst 25 år

✔ Rekordhögt ljusutbyte

✔ Individuellt ställbar effekt via fjärrkontroll

✔ Nattsänkning som standard

✔ Prismatiskt glas för minimal bländning

✔ Separat drivdon för enklare service

✔ Inbyggd skymningssensor ”farmarlampa”



Hur vet jag vilken effekt jag ska välja? Via vår unika fjärrkontroll har vi 

underlättat för dig att justera vilken effekt som passar bäst för applikationen.

Är det sant att jag kan få mer ljus om jag sänker effekten? Ja, i den 

mån att du får mer lumen per watt om du sänker effekten. 

Hur skyddar jag armaturerna mot åsknedslag? Åskskydd finns som 

tillbehör. Men eftersom armaturerna klarar en överspänning på 4 kilovolt, 

är transienter sällan något bekymmer.

På vilket sätt är armaturerna enkla att montera och underhålla? 

Armaturerna väger bara 2,8–3,7 kilo beroende på vilken modell du väljer. 

Eftersom drivdonet är placerat långt ner i stolpen är service mycket enkel 

att utföra.

Hur stor är risken för bländning? Mycket låg. Det prismatiska glaset är 

konstruerat för minimal bländning.  

Om ljuset blir för starkt, vad gör jag då? Sänker effekten med fjärr-

kontrollen.

Hur länge håller lampan? Minst 100 000 timmar. 

På vilka sätt kan jag spara energi under natten? Varje armatur har 

nattsänkning med tre olika effektlägen som standard. Du kan styra allt 

med fjärrkontrollen.

Kan varje armatur tändas individuellt? Ja, varje armatur har en 

inbyggd sensor. Det innebär att en armatur som är placerad i ett mörkt 

skogsparti tänds tidigare än den som är placerad på ett öppet fält.

Om vi har problem med vandalism? Armaturen har ett härdat pris-

matiskt glas. Som tillval kan man välja vandalsäkert utförande som är 

okrossbart.  

Kan jag montera armaturerna på till exempel en fasad? Ja, vi har 

fästen för montering på fasader, stolpar, tak, broar och i tunnlar, överallt 

där det finns behov av belysning.

Unika fördelar

✔  Nattsänkning som standard, 3 st olika 
scenario

✔ Ställbar effekt via fjärrkontroll

✔ Prismatiskt glas för minimal bländning

✔  Separat drivdon för enklare service och 
bättre verkningsgrad

✔ Driftstid minst 100.000 tim (L90)

✔ 1570–8700 lumen (12–75W)

✔ Tillverkad i Sverige

✔ Låg vikt 2,8–3,7 kg

✔ 5 års garanti

✔ Parker, gångvägar, fastigheter     ✔ Villagator, GC-vägar     ✔ Lokalvägar, parkeringar     ✔ Vägar, idrottsplatser

Tillval: Skymningssensor Fjärrkontroll Ställbart Rakt Vägg Tak

	  

Över 100 kommuner och fastighetsägare 
har installerat ESL-armaturer från Leading Light.

Visste du att vi började tillverka LED-armaturer redan 2008? Det låter som ganska nyligen, men faktum är att det gör oss till en 

av pionjärerna i branschen. Våra LED-armaturer har teknik i världsklass, är svensktillverkade och anpassade för nordiska klimat-

förhållanden. Armaturerna är extremt energibesparande samtidigt som de genererar ett rekordhögt ljusutbyte. Därtill ligger de 

lågt i pris i förhållande till den höga prestandan. Gör LCC-kalkylen och ESL blir det självklara valet.
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