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PRECISION 1-3 
480W-1800W  
4000K (CRI70)

Passar mycket bra för belysning av stora områden så som industrigårdar, hamn-
områden, parkeringsplatser samt sport och motionsanläggningar som idrottsplat-
ser, fotbollsplaner, bandyplaner, friidottsanläggningar och skidsportanläggningar.

Ersätter gamla 400W-2000W MHN-strålkastare. 
Armaturerna är DALI-kompatibla som standard och 
levereras med förmonterad kabel.

Finns i många olika varianter för 
att anpassas efter varje anläggning.
• 3 st olika storlekar – 1, 2, 3
• 4 st olika effekter – 480W, 650W, 1000W, 1800W
• 3 st olika optiker – F1, F2, F3

STRÅLKASTARE

Olika optiker för olika förutsättningar.
Vi gör noggranna ljusberäkningar för att optimera varje belysningsanläggning.

F1 F2 F3

PRECISION 1
480W & 650W

PRECISION 2
1000W

PRECISION 3
1800W

Marknadens 
kraftfullaste 
strålkastare!
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SPORT & MOTION

SJÖAREMOSSENS ISBANA
På Sjöaremossens isbana spelas det under vinterhalvåret bandy på hög nivå, 
isbanan är nämligen hemmaplan för Frillesås BK och Sunvära SK. Belysning-
sanläggningen i sin helhet har vi fått förtroende att projektera och leverera 
i två omgångar. Redan 2012 installerades belysningsmasterna tillsammans 
med traditionella strålkastare och 2020 var det dags för uppgradering till LED-
teknik. Tack vare detta kan klubbar och motionärer njuta av mer ljus av bättre 
kvalitet samt direkt ljuspåslag från ett knapptryck, idag går ingen tid till spillo 
för att invänta uppvärmning av armaturernas ljuskällor.

UPPDRAG
Den befintliga lösningen med traditionella strålkastare behövde uppgraderas 
för att uppfylla kraven som ställs i bandyns elitserie. Förutom bättre pres-
tanda, energibesparingar och mindre underhåll får kunden dessutom bättre 
möjligheter till styrning med modern teknik.

LÖSNING
Vi tog fram noggrant utförda ljusberäkningar som ökade ljusstyrkan med ca. 
200 lux och sänkte totaleffekten med ca. 10,4kW tack vare högeffektiva dioder 
och optik anpassad för ändamålet. Anläggningen består idag av 48st 1800W 
PRECISION 3 och 8st 24m höga LIGHT MAST. Strålkastarna är utrustade 
med DALI vilket tillåter att belysningsstyrkan enkelt kan styras efter behov.
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SAFIR 2-4  60W-360W
3000K/4000K (CRI70)
Användarvänliga och mångsidiga strålkastare för infästning på fasader, stolpar och 
master. Vi erbjuder många olika fästen och adaptrar. Strålkastarna är anpassade för 
belysning av stora områden så som industrigårdar, hamnområden och parkerings-
platser men passar även bra för belysning av multisportarenor och näridrottsplatser.

Finns i många olika varianter för att
anpassas efter varje anläggning.
• Kan beställas med DALI som tillval.
•  3 st olika storlekar – 2, 3, 4
•  7 st olika effekter – 60W, 100W, 
 150W, 180W, 200W, 240W, 360W
•  2 st olika optiker – F1, F3

Toppmonterat 
stolpfäste för 
4st strålkastare

F1 F3

SAFIR  3
150W, 180W & 200W

SAFIR  4
240W & 360W

STRÅLKASTARE

SAFIR  2
60W & 100W

Väggfäste med arm

Olika typer av 
infästningar

Väggfäste

Toppmonterat 
stolpfäste för 
3st strålkastare

Olika optiker för olika 
förutsättningar.
Vi gör noggranna ljusberäk-
ningar för att optimera varje 
belysningsanläggning.
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VÄGAR & GATOR

» Besparingar på 30 ton aluminium i form av armaturhus
» Besparingar på 5,5 mil kabel mellan armatur och stolpsäkring
» Reducerad energianvändning till ca 40% (från 4200 MWh till ca 1700 MWh)

Totalt innebär detta för projektet som Varberg Energi står bakom:

LED-KONVERTERING I VARBERG
Idag är i stort sett alla kommunala vägar i Varberg 
belysta med modern LED teknik som ger långa 
livslängder, låg energiförbrukning och bästa möj-
liga ljuskomfort.
En LED-insats kostar ca hälften jämfört med en 
ny armatur. Varberg Energi har köpt över 8000st 
insatser och därmed sparat stora summor.
Arbetet har varit tidseffektivt och bra ur arbets- 
miljösynpunkt då skylift samt TMA bil behövt 

vistas en mindre tid vid varje stolpe under mon-
tagearbetet. Vid enbart armaturbyte har man bytt  
6st LED-insatser jämfört med 2st nya armaturer i 
timmen.
Man har i snitt sparat in ca 6m kabel samt 4kg 
aluminium på en ljuspunkt, då kabeln och armatur-
huset återanvänts. Detta har bidragit till förbättrad 
cirkulär ekonomi och ett minskat avtryck i materi-
alanvändning.
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HERCULES S
10-60W

HERCULES L
10-160W

GATUARMATURER

WAYPOINT
10-60W

HERCULES XL
120-200W

MINI MISTRAL
10-90W

SMART
10-90W

Rekommenderad 
monteringshöjd:  
3-18m

Korrelerad färgtemperatur:   
4000K alternativt 3000K

Färgåtergivningsindex: 
CRI70

Livslängd L90: 
100,000h 

Energieffektivitet: 
100-145lm/W

ATMOSPHERE
20-70W

GLOBE S
20-70W

Vi erbjuder ett omfattande sortiment 
av gatuarmaturer som designats och 
utvecklats i Sverige, för att utstå 
många år i nordens hårda klimat. 
Gatuarmaturerna kommer 
med 5 års garanti.

Kombinationen av prestanda i världsklass, låg 
felfrekvens och långa livslängder garanterar en 
bekväm och bekymmersfri drift av anläggning-
en. Den moderna tekniken sparar energi och bi-
drar till förbättrad trafiksäkerhet med belysning 
anpassad efter varje unik situation. 
Vi erbjuder givetvis styrning, sensorer och
annan avancerad teknik vid behov.

•  10-12m förmonterad kabel för snabbt och 
 smidigt montage.

•  Finns med flera olika optiska linser för 
 optimerad ljuskomfort och driftekonomi.

•  Kraftiga armaturhus tillverkade av press-
 gjuten aluminium med ugnshärdad 
 pulverlack för maximal livslängd.

•  Programmerbara varianter kan skräddar-
 sys efter behov med effekt och dimkurva.

•  Kan extrautrustas med DALI, ZHAGA, 
 Överspänningsskydd etc.

  
 

NYHET: ORION 1-4
Stort effektspann 10-300W
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MINI MISTRAL

SGS203

VICTOR L

MISTRAL FLEX

7418

SOLARIS

LED-INSATSER
Ett tidseffektivt, prisvärt och ekonomiskt
sätt att uppgradera det befintliga 
armaturbeståndet. Armaturen CE-märks 
på nytt efter utförd konvertering.

Möjliggör snabbare montage och stora 
besparingar i form av material som kabel 
och armaturhus. Inköpspriset är nära 
hälften av en komplett armatur.

Vi har många olika varianter i lager 
och ännu fler under utveckling!

LED-INSATSER



BELYSNINGSNYTT  |  sid 8

Standardmodellerna omsluts av ett transparent polykarbonatglas 
som håller tätt och skyddar. Den inbyggda reflektorn ger ett mjukt 
och behagligt ljus och avbländningsskyddet bidrar till ytterligare 
ljuskomfort. Ljusbilden är rundstrålande, symmetrisk. Modellerna 
med öppet armaturhus sprider ljuset med hjälp av optiska linser 
och finns med rundstrålande, symmetrisk ljusbild alternativt 
bredstrålande, assymetrisk ljusbild.

PARKARMATURER

PORTO GRIPSHOLM SLYON

ROCCA AIR

ODENSE

ODENSE AIRPORTO AIR GRIPSHOLM L

Korrelerad färgtemperatur:   
3000K alternativt 4000K

Färgåtergivningsindex: 
CRI70

Livslängd L90: 100,000h 

Energieffektivitet: 
90-125lm/W

Våra dekorativa och funktionella parkarmaturer finns i många olika varianter.

NAVIA

Rekommenderas för montage 
på stolptopp 3-8m. 
Effekter mellan 10-50W.

NYHET!
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BELYSNINGSSTOLPAR

Varmförzinkade park- och rörstolpar 3-12m 
med pulverlackad rotdel 1m upp

Parkstolpar 3-5m
Rörstolpar 6-12m

Alla våra belysningsstolpar kan 
kompletteras med fundament 
och säkringsinsats.

Designstolpar 3-7m
Pulverlackade i RAL7016
Koniska stolpar 3-5m
Raka stolpar 3-7m

Kompositstolpar 
3-10m
Dekorativa och användar-
vänliga stolpar med låg 
vikt. Välj mellan antracitgrå 
eller silvergrå.
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INOMHUSARMATURER

ECHO 1-3  120W-360W  
4000K/5000K (CRI70)
Smidiga och effektiva takarmaturer för höga höjder upp till 40m. 
Tillgängliga i tre olika storlekar med två olika optiker. 
Finns med rundad eller bredstrålande ljusbild beroende på situation 
och behov. Perfekt för att uppgradera från befintliga lysrörsarmaturer.

Kan monteras dikt i tak eller i lina tack vare ett smart integrerat fäste. Armaturerna passar 
bra för olika applikationer inomhus så som produktions- och lagerlokaler eller sporthallar.

Finns i många olika varianter för att anpassas efter varje anläggning.

ECHO 2  240W, 4 moduler

ECHO 3  360W, 6 moduler

Olika optiker för olika 
förutsättningar.
Vi gör noggranna ljusberäk-
ningar för att optimera varje 
belysningsanläggning.

H100

ECHO 1  120W, 2 moduler

• 3 st olika storlekar – 1, 2, 3
• 3 st olika effekter – 120W, 240W, 360W

• 2 st olika optiker – H100, L2
• Styrning via 0-10V alternativt DALI

L2
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STRÅLKASTARE

FOLKE 10W-30W
3000K/4000K (CRI70)
En lekfull strålkastare för belysning av specifika objekt så som park-
bänkar, växtlighet eller skyltar. Kan även användas för att bidra till 
säkerhet vid bland annat övergångsställen eller busshållplatser.

Armaturhuset är tillverkat av pressgjuten aluminium med ugnshärdad pulverlack för 
maximal livslängd. Reflektorer i eloxerad aluminium för symmetrisk spridning alternativt 
lins för assymetrisk spridning. Levereras med förmonterad kabel. Kylflänsarna är dolda 
och skyddade inuti armaturhuset.

Monteras direkt på stolpe eller på fasad, 
armaturen levereras komplett med stolpfäste.
2st olika optiker - 15° reflektorer,
F2 linser

15° F2

Olika optiker för olika 
förutsättningar.
Vi gör noggranna ljusberäk-
ningar för att optimera varje 
belysningsanläggning.



Strihl Scandinavia AB   Magasinsgatan 6B, 434 37 Kungsbacka   
Tel: 0300-56 99 80  |  info@strihl.se  |  www.strihl.se

Följ oss gärna på

Svensktillverkade
belysningsmaster
En av nordens mest sålda 
fackverksmaster
 
Våra högkvalitativa master tillverkas i en automatiserad 
robotsvetsanläggning i våra lokaler i Kungsbacka.

Masterna är certifierade enligt EN1090-2 och 
varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461.

Masterna finns i olika dimensioner och längder för 
höjder upp till 42m. Standardlängd per sektion är 6m

•  Standard sektionsstorlekar – 230x6m, 340x6m, 
 450x6m, 560x6m, 690x6m, 890x6m, 1160x6m

•  Prefabricerade V-formade betongfundament – 
 340/450x2m, 560x2,5m, 690x3m, 890x3m, 1160x3m

Fråga oss gärna för paketpris på komplett mast inkl. 
prefabricerat betongfundament och nödvändiga bultsatser. 

Vi hjälper även till med hållfasthetsberäkningar 
baserat på terrängtyp och vindreferens.


