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Kundsegment: Belysning utomhus
Omfattning: Belysning av betongpelare 
Geografiskt: Malmö City

Beskrivning: 
I samarbete med elinstallatör Emil Lundgren 
AB har Masterlite konstruerat och levererat 
anpassade belysningsenheter för att skapa 
ett kraftfullt släpljus på betongpelare i 
centrala Malmö, på anrika Triangeln.

Fastighetsägen gav i uppdrag till Emil Lund-
gren AB att belysa ett antal betongpelare, 
med diameter 1 meter, för att förhöja köp-
centrets exponering mot gatan. Pelarnas 
höjd på över fyra meter ställde stora krav på 
lång räckvidd i ljuset. 

Emil Lundgren AB kontaktade Masterlite 
som tog fram konstruktion och prototyp i tå-
ligt IP66/67 utförande, baserad på Osrams 
Sidemoduler med extremt lång räckvidd 
genom sin linsteknik som ger en utstrål-
ningsvinkel på 12x67°.

Resultatet blev robust, snabbinstallerad och 
effektiv lösning som uppfyller alla krav på 
ljusprestanda, låg energiförbrukning, dis-
kret utformning och anpassning till pelarnas 
utformning.
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BoxLED Side Plus

Specifikationer:
Användningsområde:
För montering i skyltar, ljusskåp, 
inredningar och motsvarande 
belysningsapplikationer.

Teknisk specifikation:
Spänning: 24V
Antal moduler: 32st / kedja / förpackning
Max längd per kedja: 9,6m
Effekt kedja: 115,2W
Ljusflöde kedja: 3000K 7680lm 66lm/W
Ljusflöde kedja: 4000K 7680lm 66lm/W
Ljusflöde kedja: 6500K 9280lm 80lm/W
Kapslingsklass: IP66
Livslängd: >50 000h L70
Optik: 12°x67° lins.
Dimbar

Garanti:
5 års garanti.

Installation:.
Monteringshål och förmonterad tejp 
för enkel montering, alternativt
montage i tillhörande monteringsprofil.
Observera polaritet: +/-.
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Artikelnummer Benämning V W
modul

lm
modul

K

1010-008-6132-W4 BX06SA-W4F-830 24 3,6 12x67 240 3000

1010-008-6142-W4 BX06SA-W4F-840 24 3,6 12x67 240 4000

1010-008-6162-W4 BX06SA-W4F-765 24 3,6 12x67 290 6500

1010-008-BX-MP LED BX Mounting Profile - - - - -
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

Monteringsprofil

Monteringsprofil, kapas till lämplig längd
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Produktöversikt


