
LEDsystem Scandinavia AB

LEDsystem Scandinavia AB
www.LEDsystem.se

046-270 12 12

www.LEDsystem.se info@ledsystem.se

Erbjuds i flera utföranden från 600 mm till 
1500 mm längd. I utförande 60W levereras 
hela 7200 lm i 4000K utförande. Förberedd 
med vidarekoppling och snabbanslutning för 
3x1,5mm2 kabel för snabb installation. Saxtorp har ett 
armaturchassi i PC och är försedd med opal slagtålig frontkåpa för 
ett mjukt och avbländande ljussken. 

Kan monteras dikt an tak/vägg eller med vajerupphängning. 
Finns snabbplint innanför gaveln för snabb och enkel installation, IP65 PG11 förskruvning.  
Levereras med metallclips för ytmontering.

Tillval: 1-10V dim, DALI, nödljusfunktion (6W, 3 timmar)
Tillval: Utförande med möjlighet till justerbar färgtemperatur
Tillval: Smart sensorutförande (MW) inkl grundljus, enkel programmering med fjärrkontroll och 
justering av: luxnivå, känslighet, justerbart grundljus, lystid 1-30 min, grundljustid
Tillval: Adapter för kontinuerlig installation (då ej IP65)
Tillval installation: Vajerkit för pendlad installation

Kan levereras i D-märkt utförande.
 
Utmärkande egenskaper

•	 Erbjuder jämn ljusspridning med sin opala diffusor med bred spridningsvinkel på 120 gr. 
•	 Försedd med inbyggda kylelement i aluminium för maximal värmeavledning som 

medger lång livslängd. 
•	 Moduluppbyggd för snabb service och uppgradering både mht LED modul och LED 

driver.
•	 Vandalklassning IK09 

Teknisk data 
Standard färgtemperatur: 4000K. Tillval 3000K, 6000K. 
Längd, beroende på modell. Bredd 94 mm, Höjd 60 mm
L70 50 000 h, Ra 80. SDCM<5. Avsedd för 230V matning med inbyggd LED driver. 
Normal yttemperatur för armaturens ytterhölje under drift: 30-50°C
Maximal yttemperatur för armaturens ytterhölje under drift: 55°C

Specifikation (4000K)
Saxtorp 20W IP65 2400 lm 4000K 0,6 m 1,1kg E7016885
Saxtorp 36W IP65 4320 lm 4000K 1,2 m 1,8 kg E7016886
Saxtorp 45W IP65 5400 lm 4000K 1,2 m 1,8 kg E7016887
Saxtorp 60W IP65 7200 lm 4000K 1,5 m 2,2 kg E7016888

Saxtorp IP65 Industriarmatur
Saxtorp LED industriarmatur med IP65-klassning, ny prestanda LED för tuffa miljöer 
från LEDsystem Scandinavia.
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