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Tungsram LED-løsninger gir en høy 
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Vi er mer enn bare belysning

Førsteklasses europeisk kvalitet siden 1896
Med en fremdrift innen belysningsindustrien i mer enn 120 år, har Tungsram bevisst utviklet nye løsninger innen 
kjerneområdet lysteknologi siden etableringen i 1896. Vi konkurrerer på det globale markedet som et førsteklasses 
europeisk varemerke, som designer, utvikler og produserer løsninger som dekker dagens og morgendagens behov. Omfattende produktportefølge

Tungsrams produktportefølge dekker alle områder 

innendørs- og utendørsbelysning, fra private hjem 

til skole, offentlige- og kontorbygg, bensinstasjon, 

sportarena, motorvei og parkeringsområder. 

Lysdesignteam i huset

Enten det er ny installasjon eller oppgraderings-

prosjekt, er vi klare for design og utvikle detaljerte 

lysplaner som støtte til våre samarbeidspartnere. 

Vårt team jobber på varierte lysprosjekter som 

drivhus og andre innendørs veksthus, utendørs 

prosjekter (vei og gate) men også butikk, hotell, 

sports- arena, flomlys, industri og næringsbygg.

Tungsram LED-løsninger gir en høy pålitelighet ved bruk av høykvalitets-komponenter og 
profesjonell fagkompetanse.

Hvorvor velge Tungsram 
LED-belysning?

Vår kvalitetsforpliktelse

Vårt kvalitetsstyringssystem hvor både leverandør 

og produksjon kontrollerer kvalitet, koblet med 

de strengeste internasjonale sertifikater beviser 

Tungsrams kompromissløse forpliktelse overfor 

kvalitet. Laboratorietjenester for unike og akrediterte 

målinger i fotometri, elektro, mekanisk og material- 

kunnskap. 

Hurtig  prototype og  serieproduksjon, i tillegg 

til intern evaluering, som akselererer og integrerer 

utviklingsgrep, tilbyr en komplett, kontrollert, 

skalérbar og klar-til-produksjon løsning for deg.
• Tradisjonell belysning
• LED-belysning
• Bilbelysning
• Lysarmaturproduksjon

• Design – lys og  
elektrisk nett

• Installasjon
• Kvalitet

• Styring
• Løsningskvalitet
• System

• Smart ready lys
• Fjernstyrt belysning
• Adaptiv belysning
• Vedlikehold

• Lys som en tjeneste
• Innendørs drivhus- 

belysning

• Kompleks Smart City
• Smarte byggløsninger

LYSKILDER

BELYSNINGS- 
LØSNINGER

SMART BELYSNING

SMARTE LØSNINGER
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Måten vi jobber på er under konstant endring. Ikke bare har tradisjonelle roller og ansvar endret 

seg, men også måten vi jobber på og hvor vi jobber. Fra hjemmekontor, kafé eller kontorlandskap, 

online-møter med kollegaer fra forskjellige tidssoner er bare noen få eksempler på hva som påvirker 

daglig rutine. 

Kontoret har også forandret seg. Teknologi gjør oss i stand til å arbeide og samarbeide med kollegaer 

der hvor dette er  mest komfortabelt og praktisk i kontorlandskapet. Når vi utfører daglige rutiner på 

kontoret, må vår helse og mentale velvære holdes ved like. 

Å velge optimale lyskilder vil være avgjørende i dette 
bruksområdet, for å fasilitere vitale forretningsaktiviteter.
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Øk medarbeideres  
effektivitet med belysning

Design av den ideelle kontorbelysning er ikke kun en  
teknisk utfordring men også valg på økonomi og empati. 

Ekspertplanlegging er påkrevd for å innfri gjeldende krav til ergonomisk og 

fotometrisk belysning. Godt lys skal også omfatte helse og sikkerhet: Den skal 

støtte visuelle prosesser og beskytte ansatte fra uhell og helserisiko.

Tungsram belysningsløsninger gir stor fleksibilitet på en rask og enkel måte. 

Fra tradisjonell teknologi til første-klasses LED-løsninger, innkorporerer vi 

energioptimalsiering og systemintelligens inn i vår portefølge. Lysarmaturer 

kan utvikles, modifiseres og endret til å innfri spesifike krav til bruksområdet. 

Å finne eksakt riktig balanse mellom naturlig og kunstig 

belysning kan være utfordrende. En mangel på naturlig 

dagslys kan negativt påvirke på sinnsstemning og 

prestasjon på en arbeidsplass.  

Mens svakt belyst arbeidsplass kan redusere prestasjon, 

kan gjennomtenkt lysdesign tilføre estetiske kvaliteter i 

tillegg til øke produktivitet, hindre stress og tretthet og 

tilføre mer HCL (menneskesentrisk belysning).  

Hos Tungsram, har vi erfaring med at liv levd under god 

belysning gir bedre helse, høyere effektivitet og er best.

Kontorbelysning
som sparer energi
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Forstå
hvordan ditt kontor virker 

Ettersom dine kollegaer sannsynligvis bruker det meste av sin arbeidsdag på 

sitt kontor, må arbeidsmiljøet være belyst så energieffektivt og ergonomisk 

som mulig. Dette betyr ikke bare lysstyrke. Dette betyr smart. For å forbedre, 

er det viktig å forstå hvordan ditt kontor virker og hvordan det kan fungere 

bedre.

Selv om påkrevd belysning er standardisert og sentralstyrt, er det en 

stor forskjell på mengde og hvilken lyskvalitet som skal til for forskjellige 

arbeidsoppgaver i korridorer, møterom og offentlige arealer.

Kollegaer trafikkerer korridorer og inngangspartier. For å gjøre dette smidig 

og komfortabelt, bør skygger unngåes. Sterkt lys i møterom kan inspirere 

men kan også skremme. En komfortabel lysfarge bestemmer atmosfære på 

et møte. Arbeidsplasser må sikre fokus uten blending. En kombinasjon av 

indirekte belysning og plassbelysning hjelper kollegaer i deres arbeide.
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DESIGN DIN IDEELLE 
KONTORBELYSNING MED TUNGSRAM

Kontorbelysningsområder
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Arbeisplassbelysning Møteromsbelysning

Vi tror på viktigheten i belysning, spesielt i 

sammenheng med arbeidsstasjoner på ditt kontor. 

Med energieffektive lyskilder og lysstyring på 

arbeidsplasser hvor det meste av tiden brukes, kan 

du øke produktivitet og arbeidsmoral.

Å skape riktige omgivelser for møte- og 

konferanserom kan være en definerende faktor i 

møteresultat. Ved å utnytte kombinasjon av våre 

produkter, kan enkle og uvennlige møterom bli 

revitalisert for en moderat kostnad sammenlignet 

med komplett rehabilitering.

• Edgelit Panel Premium 

• Tudolio 

• Torofi

Relevante produkter:

Relevante produkter:

• TU Linear Indirect 

• Tudolio

• Innfelt Spotlight

• Panel

• Multigimbal spotlight
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Bedre kommunikasjon
med bedre belysning

Lobby, foajé
og korridor

Å designe den ideelle arbeidsplassbelysning 

etablerer ikke bare synsbetingelser, men skaper 

også arbeidsplasstilfredshet. Å bruke belysning 

i en smart kombinasjon med areal, møbler og 

teknologi i ditt kontor blir ett viktig designelement. 

Godt lys skaper fantastisk atmosfære for bedre 

kommunikasjon.

Primærfunksjonen til belysning er å sikre maksimale 

synsvilkår og skape stilfullt inntrykk i kontorbygg. 

Ved å utnytte lysarmaturenes justérbarhet, kan en 

perfekt personlig lyseffekt oppnås, som skaper en 

unik opplevelse for alle.

• Scoop Downlight

• Tungsram Batten Switch

• Innfelt Spotlight

• Integrated Bulkhead

• Utenpåliggende Downlight IP 54

• Nødlyskit

Relevante produkter:

Relevante produkter:

• Taklamper

• Pendler 

• Multigimbal Downlight

• Trackspot ADV for strømskinne

• Trackspot LUX for strømskinne

• COB Downlight IP54
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Garasje og trafikkområde

Etter en lang arbeidsdag, er det viktig å støtte med perfekt designet 

belysning, merk sikrere trafikk kan oppnås. Vår portefølge består av stort 

utvalg av slag- og fukttålerange løsninger med ekstra lang levetid. 

Relevante produkter:

• Integrated Mariner Premium

• Tubular IP67/69K

• Fireproof Downlight (spotlight)

• Nødlyskit

• Lyskastere
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TUNGSRAM LØSNINGER
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Edgelit Panel Premium Tudolio 

I tillegg til å gi perfekt belysing for rom og areal, støtter Tungsram 
LED armaturer en balanse mellom attraktivt utseende og suverent 
lysutbytte. Når lyset slås på, gir paneler jevn lysfordeling og 
blendingsfritt lys, og armturene er praktisk talt usynlige når de slås 
av. Tungsram LED panel er perfekt erstatning for gammel teknologi-
basert på lysrør. Takket være utmerket lysutbytte (120lm/W), kan 
færre panel gi jevnt belyst område. Den lave blendingsfaktor (UGR 
<19) og valg av fargetemperatur (4000K og 6500K) gir ekstra komfort 
for kontorarbeidere, øke deres produktivitet og minske anstrengelser 
for øynene.

Med utviklingen av HCL (menneskefokusert belysning), har forskjellen 
i belysning for forskjellige kontorområder – arbeidsplass, møterom, 
trafikkområder – fått mer oppmerksomhet, men likevel med et 
helhetlig inntrykk. Vi har utviklet Tungsram Tudolio-produktserie for å 
dekke disse behovene; den gir designere og arkitekter stor designfrihet 
utover basisfunksjon. Takket være modulær løsning, er det enkelt 
å installere og transportere raskt fra vårt hovedlager. Finnes i tre 
fargetemperaturer: 3000K, 4000K og 5700K, som kan skreddersys ved 
å stille inn bryter under installasjon. Ekstremt høy fargegjengivelse: 
CRI 92 og lavtblendende; UGR <19. Finnes i tre størrelser: 100mm, 
200mm, 300mm; og tre monteringsvalg: innfelt, utenpåliggende eller 
nedhengt. Med alt dette i tankene, er resultatet en anvendelig og 
fleksibel lysløsning med estetisk design. 

Flere fordeler: Flere fordeler:
• Ikke skadelig infrarødt eller ultrafiolett lys
• Ekstra lang levetid – 50.000 timer
• Tålerang til vibrasjon og slag

• Økt levetid til 50.000 timer
• Bestykket med spekular reflektor
• Finnes med Statisk AV/PÅ, 1-10V, DALI Driver

Flere fordeler her: Flere fordeler her: 

PANEL DOWNLIGHT

Click Capture Click Capture

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/panel-luminaires/edgelit-panels/f=edgelit-premium/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/tudolio/f=tudolio/d=0/?r=emea
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De unike interiørdesign for forskjellige kontorområder og næringsbygg 
er en stor utfordring for lysdesignere og interiørarkitekter. Den enkle og 
fleksible monteringen til vår moderne og estetiske Torofi produktserie er 
helt tillpasningsdyktig til å riktig lys til alle områder i ditt kontor. 

Armaturene i Torofi-familien har samme suverene egenskapene og 
samme uttrykk, slik at en vakker lysdesign kan skapes fra de forskjellige 
elementene. Den nedhengte/utenpåliggende versjonen finnes med 
ekstrudert aluminiumramme i sort eller hvit.  Gjennom sømløs, 
sammenhengende kobling, former belysningen en løsning som en 
interiørdesigner bare kan drømme om. Finnes med flere installasjonsvalg: 
nedhengt, utenpåliggende, skinnemontert og innfelt. Takket være dens 
høye fargegjengivelse (CRI80 +), gir den perfekt synsbetingelser og tilbyr 
en behagelig atmosfære.

Torofi 

Flere fordeler:
• Sømløs sammenhengende design
• Finnes med statisk AV/PÅ eller DALI styring
• To lengder med nedhengde produkter: 1167mm 

og 2330mm og to lengder med innfelte typer: 
511mm og 1177mm lang.

• Finnes i to CCT (3000K og 4000K) 
• Høyt lysutbytte på opp til 128lm/W
• Meget lang levetid med 65.000 timer
• Finnes med både Direkte/Indirekte og Direkte 

lysfordeling.
Flere fordeler her: 

LINEÆRE

Click

Capture

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/linear-luminaires/torofi/f=torofi/d=0/?r=emea
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Linear Indirect LED Downlight IP54 

For å oppnå effektive og nyttige møter eller nettmøter, trengs en høy 
grad av konsentrasjon og oppmerksomhet. Tungsram Linear Indirect 
G1 armatur tilbyr en høy fargegjengivelsesindeks of 80+, som hjelper 
øyne og sanser til å fokusere, mens den er lavtblendende (UGR <19) 
som ytterligere økerkonsentrasjon. Og mer, Linear Indirect har meget 
høyt lysutbytte (opp til 135lm/W), den krever lite vedlikehold og tilbyr 
lang servicelevetid. 

Med fem ulike effektvalg (fra 22W til 50W), kan den brukes til å belyse 
mange uilke møteromsstørrelser. Med en levetid på 75.000 timer 
og lite vedlikeholdsbehov, er Linear Indirect en pålitelig og langvarig 
løsning for alle.

Førsteinntrykk teller, enten det gjelder en person eller et firma. 
Innen få sekunder, har mennesket en oppfattelse basert på deres 
førsteinntrykk. Det er her LED Downlight IP54 spiller en rolle med 
sin lavtblendende egenskap (UGR<19) og flere spredningsvinkler 
(24°, 36°, 55°), som sikrer behagelig belysning i lobby, resepsjon 
samt også trappehus. 

På grunn av ekstra lang 50.000-timers levetid, høy energisparing  
(70% sammenlignet med tradisjonelle kompaktlysrør) og robuste 
IP54 tetthet, er den en fornuftig langvarig investering for alle. Den 
er relativt enkel å installere og vedlikeholde, og mer den er en 
rimelig løsning for oppgradering eller nye installasjoner. 

Flere fordeler:
Flere fordeler:

• Tre fargetemperaturvalg: 3000K, 3500K 
and 4000K 

• Finnes i to lengder – 1250 og 1650 mm
• Valg av DALI eller statisk AV/PÅ Driver

• Fungerer perfekt mellom -20°C og +45°C
• Finnes i 3000K og 4000K lysfarge
• Tre lumenpakker: 2000lm, 2500lm, 3400lm

Flere fordeler her: Flere fordeler her: 

LINEÆRE DOWNLIGHT

Click Capture Click Capture

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/linear-luminaires/linear-indirect/f=linear-indirect/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/cob-downlight/f=cob-downlight-ip54/d=0/?r=emea
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Batten Switch Multigimbal

En naturlig lysopplevelse som kommer fra underskap, hyller, trappehus, 
korridor og inngangsparti lysner opp stemning til enhver kollega. Vår 
kompakte lineære soft lysløsning, Batten Switch, er designet for å 
løfte velværet til de ansatte. Den har en lang 30.000-timers levetid, 
høyt lysutbytte på 100lm/W og en god fargegjengivelsesindeks (CRI80) 
resulterer i opprettholde en god stemning. 

Armaturet er bestykket med en AV/PÅ bryter for individuell drift. Det 
beste valget for smidig lineær belysning. Vi tilbyr denne serien av åtte 
armaturer med fire effektvalg. Batten Switch tilbyr opp til 50% energi-
sparingsfordeler spesielt med 4,5W og 8W når erstatter 8W og 13W T5 
miniatyr lysrør.

Å tilbringe 8-9 timer på hverdager i et kontorbygg kan potensielt være 
monotont og slitsomt. Vær i forkant av disse bekymringene, og skap 
en fargerik og moderne belysningsopplevelse i korridor, lobby og foajé 
med Multigimbal. Utnytt forskjellig spredningsvinkler (15°/20°/36°), 
i tre størrelser og dens rotérbarhet, den tilbyr en personlig og 
spennende lysløsning. 

340° rotérbar vinkel gir deg mulighet til å skreddersy lyset til der du 
trenger det, med mulighet til å skape allmennlys eller effektbelysning. 
Multigimbal er stille, den gir presis lysfordeling og er meget 
miljøvennlig, med 70% energisparing sammenlignet med standard 
CMH. Dens lange 50.000-timers levetid, to fargetemperaturer (3000K 
og 4000K) og høye lysutbytte (+93lm/W) representerer et supert lang-
varig valg. 

Flere fordeler:

Flere fordeler:

• Flere installasjonsvalg
• Enkel å installere, krever lite plass
• Fungerer perfekt mellom -20°C og +40°C

• Singel, twin og trippel versjoner finnes
• Aluminiumskapsling
• Ingen skadelig ultrafiolett eller infrarødt lys

Flere fordeler her: 

Flere fordeler her: 

BATTEN DOWNLIGHT

Click Capture

Click Capture

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/linear-luminaires/batten/f=t5-batten-switch/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/cob-downlight/f=downlight-multigimbal/d=0/?r=emea
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Utenpåliggende Downlight IP54 Scoop Downlight 

Behagelig og avslappende belysning er viktig også i mindre, mere 
stille steder i kontor. Kjøkken, toaletter og stillerom er hvor kollegaer 
kan hvile og ha en hurtig samtale. Surface Mount Downlighter IP54 
er i stand til å skape disse behagelige omgivelsene ved sin ekstra-
lavtblendende (UGR<16) og estetiske design i sort eller hvit utførelse. 

Surface Mount Downlight er perfekt for kontorbelysning takket være 
tre effektvalg (15W – 25W – 35W). Våre armaturer finnes i tre størrelser; 
100mm, 120mm, 170mm, noe som åpner for forskjellige muligheter. 
Og mer, den er slag, støv og fukt-tålerang, som gjør den til en nyvinner 
i sitt segment

Å ta en hurtig, forfriskende vandring gjennom kontorområdene burde 
få ansatte til å føle seg mer avslappet og energisk. Men; flimrende 
lys, mørke og triste korridorer kan få motsatt effekt. Scoop Downlight 
kan tilføre ovennevnte forfriskende vandring takket være sin valg av 
spredningsvinkler (20°/40°/50°), høy fargegjengivelsesindeks (CRI 80) og 
høy lysytelse (2100-3500lm). Dette er en utmerket løsning for erstatning 
av standard damplampeversjoner og kan spare opp til 50% energi. 

Separat LED-Driver leveres som standard uten DIM men kan oppgraderes 
til ønsket type. Scoop Downlight har en levetid på 50.000 timer med  
energieffektivitetsklasse A+ og A++, og er derfor en super moderne 
løsning.

Flere fordeler:
• Justérbar vipp fra  -15° til 35°
• Presstøpt aluminiumshus og kjøleribber for 

effektiv varmetransport
• 3000K og 4000K fargetemperatur

Flere fordeler her: 

Flere fordeler:
• Som tilvalg finnes 60° reflektor
• CRI 80
• Robust presstøpt aluminiumhus

Flere fordeler her: 

DOWNLIGHT DOWNLIGHT

Click Capture Click Capture

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/surface-mount-downlighter/f=surface-mount-downlighter-ip54/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/cob-downlight/f=downlight-adjustable/d=0/?r=emea
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Track Spot ADV & LUX Pendant 

LED Track Spot ADV & LUX seriene, med sine slanke form og super 
fargegjengivelse; CRI90 +, gir deg det perfekte førsteinntrykk i 
resepsjon, foajé, inngangsparti og arbeidsplassområder. 

Takket være sitt lysutbytte på 105-110lm/W, oppnås energisparing på 
opp til 50% sammenlignet med tradisjonelle lyskilder. Unik, patentert 
design og et stort utvalg utbyttbare linser gjør shopping eller utstilling 
til en uforglemmelig opplevelse. 

Skap den ideelle lobby, foajé og hall til ditt kontorbygg hvor det 
ønskes stilfult inntrykk med behagelig belysning. Vår LED Pendant- 
serie tilbyr e perfekt kombinasjon av høyt lysutbytte (opp til 120lm/W), 
komfortabelt lys og estetisk design. Den er enkel å installere og 
integreres perfekt i områder det er kunder.  

Pendant tilbyr en fantastisk løsning for erstatning av tradisjonelle 
kompaktlysrørarmaturer og gir 70% energisparing. Dens lengre 
50.000-timers levetid, slagtåleranse (IK08) og aluminiumshus gir en 
varig løsning. Takket være lav blendingsfaktor (UGR<19), fargejevnhet 
og justérbar pendellengde, tilbyr Pendant en behagelig belysning.

Flere fordeler:

Flere fordeler:

• Finnes i to fargetemperaturer – 3000K og 4000K
• AV/PÅ LED Driver integrert i kapsling
• Tilbehør finnes for pendling eller enkelmontasje

• Singel (130mm) eller singel/twin/trippel 
(300mm) versjoner finnes

• Innebygget AV/PÅ LED Driver
• Prisgunstig løsning for oppgradering eller 

nye installasjoner

Flere fordeler her: Flere fordeler her:

SKINNESPOTLIGHTS DOWNLIGHT

ClickClick CaptureCapture

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/tracklight/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/cob-downlight/f=pendant-downlight/d=0/?r=emea
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Recessed Spotlight G1 Integrated Bulkhead

Når det gjelder belysning, krever små areal like mye oppmerksomhet 
som store kontorlandskap. Og mer; målsetning er å bruke færre 
armaturer og likevel ha perfekt og jevn belysning. Recessed Spotlight 
G1 ble skapt for dette formålet, takket være høyt lysutbytte (90lm/W), 
fantastisk lysytelse (550lm) og flere fargetemperaturer (3000K, 4000K, 
6500K). Den er en ideell erstatning for halogen spotlight og gir 88% 
energisparing.

Recessed Spotlight G1 er bestykket med en integrert polykarbonat 
linse og justérbar presstøpt aluminiumskapsling som ytterligere 
forbedrer ønsket lyseffekt i ett område. Takket være som kompakte 
størrelse er den egnet for 68-72mm hulltak, så den krever svært liten 
plass for installasjon. Dens vippebare spredningsvinkel (40°) ytterligere 
forbedrer den fantastiske lysopplevelsen. 

Passasjer og mindre områder krever en perfekt løsning på tross 
av den korte tiden mennesker oppholder seg der. Vi bør tilstrebe 
å skape behagelige og avslappende øyeblikk også, noe som kan 
gjøres ved å bruke LED Integrated Bulkhead. Takket være dens tre 
fargetemperaturer (3000K, 4000K og 6500K), super lysytelse (855-
4000) og høye kapslingsgrad (IP65, IK10), er den en ideell løsning for 
fuktige omgivelser, inngangsparti, resepsjon, trappehus, korridor, 
sirkulasjonsområder, venteområder. 

Integrated Bulkhead finnes i tre størrelser (250mm, 300mm og 
330mm) med høyt lysutbytte (opp til 106lm/W). Sammenlignet med 
armaturer som bruker 2D kompaktlysrør, sparer Integrated Bulkhead 
opp til 60% energi. 

Flere fordeler:
Flere fordeler:• Glødetrådstestet til 850°C

• Lang 30.000-timers levetid
• Prisgunstig løsning for oppgradering eller 

nye installasjoner

• Finnes med integrert bevegelses- og dagslys 
sensor

• Hurtig og enkel installasjon
• Finnes med 3-timers integrert nødlys

Flere fordeler her: Flere fordeler her: 

DOWNLIGHT BULKHEAD

Click ClickCapture Capture

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/recessed-spotlight/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/ceiling-and-wall-luminaires/f=integrated-bulkhead/d=0/?r=emea
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Nødlyskit

Hos Tungsram, har vi sikkerhet som en topp prioritet. Å gi trygg 
passasje til alle er ute av fare er obligatorisk. Denne nødlyspakken er et 
konverteringskit i separat boks for å bruke TUNGSRAM LED-armaturer 
som nødlys. Konverteringskit er egnet for å konvertere eksisterende 
lysarmaturer til nødlysdrift. 

Den støtter et utvalg LED-armaturer med standard, selv-test og DALI 
selv-test valg. Den har 250-370lm lysytelse i driftstid på 3 timer. Den 
kompakte polykarbonatenheten inneholder elektronikk og batteri for 
ekstern installasjon (utenfor armaturet). 

Flere fordeler:
• Lettvekt
• Enkel takinstallasjon med strekkavlaster
• Startstid ved strømbrudd – nødlys <0,5sek

Flere fordeler her: 

Fireproof Downlight 

Fireproof Downlight, som er en spesiell brann-klasset armatur, 
tilbyr tilstrekkelig belysning for alle også i nødstilfeller og trygger 
sikkehet i ditt kontors trafikkområder. Ved sin lange levetid (30.000 
timer), to-trinnsbryter for fargetemperatur (3000K, 4000K) og høye 
fargegjengivelsesindeks(CRI 80+), er den en super løsning i korridor, 
trappehus og parkeringsgarasje. 

Den er en ideell erstatning for halogenspotlight og gir 80% energi- 
sparing. Fireproof Downlight avgir ikke ultrafiolett eller infrarød 
stråling, noe som gjør den til et mer varig løsning. Den har en 36° 
spredningsvinkel som skaper en bred og sikker belysningsløsning for 
alle. 

Flere fordeler:
• Tre frontringfarger hvit, nikkel og krom
• Prisgunstig løsning for oppgradering eller nye 

installasjoner
• Reduserer skifte- og vedlikeholdskostnader

Flere fordeler her: 

DOWNLIGHT ANDRE

ClickClick CaptureCapture

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/fireproof-downlight/f=fireproof-downlight/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/emergency-solutions/f=emergency-converter-kit/d=0/?r=emea
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Ceiling Light 

Kontorer med klassisk interiørdesign krever elegant og diskrét 
belysningsløsning og samtidig gi oppfriskende og krystallklart lys. 
Ceiling Light gir enda mer, takket være sin multi-monteringsegenskaper 
(tak og veggmontering), lettvektskonstruksjon (0,62kg) og flere 
fargetemperaturer (3000K, 4000K, 6500K) for inngangsparti, resepsjon, 
korridor samt toaletter. Vår Ceiling Light finnes i tre størrelser i to 
utførelser. 

Den har høy lysytyelse (870-1850lm) som gir behagelig belysning 
for mennesker. Takket være to ulike avdekkinger (hvit og mønstret), 
kan Ceiling Light benyttes i mange ulike bruksområder. Den tilbyr en  
perfekt LED-løsning for alle, også for de med små budsjetter. 

Flere fordeler:
• Bredstrålende: 120°
• Hurtig og enkel installasjon
• Lang 25.000-timers levetid

Flere fordeler her: 

LED Tubular IP67/69K 

Lys og jevn belysning i garasje bidrar til at mennesker føler seg 
mer sikker og trygg når de kjører. LED Tubular tilbyr en meget 
effektiv løsning takket være sitt imponerende lysutbytte (opp til 
150lm/W), høy energisparing på opp til 60% sammenlignet med 
tradisjonelle lysrørarmaturer og lavt energiforbruk. På grunn av de 
ulike monteringsvalg med rustfrie stålbraketter for utenpåliggende,  
nedhengskit og anti-tyveri-klips, er den en supert ‘low bay’ løsning for 
flere-etasjers parkeringshus og garasjer. 

LED Tubular har en ekstremt lang levetid på 100.000 timer og har IP67/
IP69 tetthet, som betyr beskyttelse i fuktige eller støvete omgivelser. I 
sum er dette en robust og langvarig løsning. 

Flere fordeler:
• 70mm diameter og 1200-1500mm lengde
• Enkel installasjon, hurtig og vedlikeholdsfri
• AV/PÅ eller DALI DIM, tilvalg; bevegelsessensor

Flere fordeler her: 

BULKHEAD LINEÆRE

Click ClickCapture Capture

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/ceiling-and-wall-luminaires/f=ceiling-light-ip20/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/weatherproof-luminaires/tubular/d=0/?r=emea
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Floodlight

LED Floodlight er en universell og kompakt armatur som gir perfekt 
belysning for gangområde nær bygg, garasje, adkomstvei og kjørefelt. 
Med seks lumenpakker fra 2.000lm til 20.000lm og opp til 130lm/W 
lysutbytte, tilbyr den trygg passasje for alle. Sammenlignet med 
tradisjonelle lyskastere, gir Tungsram LED Floodlight umiddelbart 
lys uten oppstartstid eller nedkjølingtid. Takket være robust 
aluminiumskapsling med herdet sikkerhetsglass, er Floodlight ideell 
for utendørs bruk. Den har en høy tetthetsgrad på IP65 (20-50W) og 
IP66 (75-150W) samt høy slagtåleranse på IK07 (20-50W) og IK08 (75-
150W), som garanterer for en langvarig og robust løsning.

Produkter i serien inkluderer varianter med bevegelse- og dagslys 
sensor, armaturer med symmetrisk eller  asymmetrisk lysfordeling.

Flere fordeler:
• Lang levetid på 50.000 timer med suveren  

opprettholdt lysytelse – L80B10
• AV/PÅ integrert LED Driver
• Bredstrålende: 100° (20-50W) og 120° (75-150W)

Flere fordeler her: 

Integrated Mariner Premium 

Garasjer, flereetasjers parkeringskjeller og passasjer krever mer 
sofistikert belysning på grunn av fraværet av dagslys. Integrated 
Mariner Premium er kompakt med høyt lysutbytte (opp til 140lm/W) 
og den representerer en komplett intgrérbar lysløsning for 
bruksområder med høye krav for lysmengde og robusthet. På grunn 
av hurtigklemmer i plugg, gør den mulig hurtig og enkel installasjon av 
enkeltarmatur eller sammenhengende lysrekker. 

Takket være to fargetemperaturer (4000K og 6500K), høy lysytelse 
(3800-6200lm) og IP65 tetthet, gjør den mulig rask bevegelse for alle. 
Produkter med mikrobølge bevegelsessensor finnes også i serien. 
Sensor er integrert i armaturet og ferdigprogrammert med 5-minutter 
holdetid og 5-meters deteksjonsområde.

Flere fordeler:
• Finnes i fem lumenpakker
• Energisparing på opp til 70% (sammenlignet 

med lysrørarmaturer)
• Spredningsvinkel på 125° gir jevn belysning

Flere fordeler her: 

MARINER LYSKASTER

Click ClickCapture Capture

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/weatherproof-luminaires/integrated-mariner/f=mariner-premium/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/floodlights/f=floodlight/d=0/?r=emea
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Tungsram Smarte løsninger 
for dine bygg og kontorer

SMARTPARKERING

SmartParkering er en praktisk, brukervennlig parkeringsløsning for reservasjon av parkingsplass, 
navigering og oversikt over parkeringsplass utnyttelse. Brukere kan navigere hele sin reise fra deres 
utendørslokasjon til sin parkeringsplass (både innen- og utendørs) i en app.

INNENDØRS NAVIGERING

Løsningen har en integrert innen- og utendørs posisjoneringssystem med rute-, navigasjon-
og lokasjonsbasert analyseegenskaper i en mobilapplikasjon. Brukeren kan lage sin egen
spesialiserte “Google Maps” for utendørs og en digital byggmodell for innendørs.

ADGANGSSYSTEM

Et moderne plastkort- eller mobiltelefonbasert adgangssystem gjør mulig en effektiv sentral 
administrasjon av adgangsrettigheter og besøksstatistikk. Adgangssystem kan enkelt skaleres til 
å inkludere nye arealer og oppgraderes med kontantløs betaling og inngangsbillettfunksjonalitet.

SMART BENCH

Tungsram tilbyr 3 produkter, to små og en større smart bench. Smart bench tiltrekker besøkere 
med sin innovative design, smart device lading, WiFi hot-spot og digital display-basert målrettet 
informasjonsservice. Bench sikrer sin egen energi med solarpanel.

SAM - SPACE & ASSET MANAGEMENT

Det absolutte essensielle verktøyet for dine aktive arbeidsmiljø. En fleksibel styringsplattform for 
HR, Drift, eller enhver avdeling med direkte relasjoner til kontorareal. Den gir mest presise og 
likevel enkle løsningen til din arbeidsplass. Admininstrer størrelse og variasjon av teamområder, 
samarbeidssoner og skap det mest effektive format basert på arealtegninger.

RESSURS OG PERSON SPORING

Bluetooth og GNSS-basert løsning gjør mulig en sømløs innen- og utendørs sporing av ressurser 
og mennesker for å optimalisere jobbkvalitet, utnyttelse av ressurser og virksomhetsplan. 
Jobbordre kan tildeles til stab basert på deres lokasjon og ressurstilgang.

DYNAMISK LOKASJONSINTELLIGENSBASERT 
EIENDOM OG RESSURSSTYRING

Tungsram kan tilby eiendom- og ressursstyring med 
dynamisk kartbasert visuell illustrasjon og lokasjons-
basert optimalisering. Vi anbefaler løsningen for 
kunder som styrer bygg og virksomheter i mange 
lokasjoner. Tungsram kan integrere alle innendørs og 
utendørs lokasjons-baserte data i en enkel plattform. 
Administrasjon av spredte eiendommer og ressurser 
i tid og rom med vår plattform øker driftseffektivitet, 
transparens og reduserer driftskostnader. Og 
mer, alle smart-løsninger tilbudt av Tungsram 
kan integreres i denne  sentralplattformen. 
Dette gjør mulig omfattende analyseoversikt og 
administrasjonskapasitet på de ulike, støttede 
forretningsprosessene og funksjonene.
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ArchiFM - ressurs- og eiendomsstyring Smart City ressurs & vedlikeholdsstyring

Ressursstyring med ArchiFM

Muligheten til å integrere det mest suksessfulle, ungarske eiendomsstyringssystemet, ArchiFM, inn i vår portefølge tillegger en stor 
merverdi for Tungsram, siden dens belysningsoptimalisernig kan supplere våre belysningsløsninger i ethvert bygg. Neste-generasjons 
eiendomsforvaltning for økt byggverdi, kosnadsbesparelser på drift og vedlikehold, høyere jobbeffektivitet og høyere ansatt- og 
besøkstilfredshet. FULLFØRING AV JOBB

• Teknikker mottar jobbordre i felt
• Gir sanntids statusoppdatering 

til oppdragsgiver og arbeidsgiver

MAPPING AV JOBB

• Optimalisere jobbrute på et kart 
sammen med sving for sving 
instruks på en mobil enhet

• Inkorporere sanntids trafikkflyt

PLANLEGGING AV JOBB

• Estimere og tidsplan
• Inkorporere værdata
• Optimalisere jobb via ressurs 

mengde, kapasitetsplanlegging, 
lokasjon og reiserute

• Planlegge og booke avtaler

TILDELING AV JOBB

• Optimalisere ressurstildelding 
basert på geolokasjon, håndtverk, 
kunnskap, vær

• Monitorere jobb og justere basert 
på sanntid framdrift i felt 

• Nylige og gjentatte reperasjoner

• Garanti sporing og oppdatering

• Kostnad- og driftslogg

• Utstyrsstatus

• Levetidssykluskost og aldring

• Vedlikeholdsvarsel

• Ressurshistorikk

• Inspeksjoner og vedlikehold

• Arbeidssertifikater

• Lisenser og registreringer

ArchiFM 
Smart City 

Ressurs 
Management

Aksjon

Navigere

Plan

Utsendelse
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Tungsram former fremtiden av urban livsstil ved å tilføre teknologidrevne, smarte, bærekraftige løsninger 
for større byområder med belysning som plattform. Fra tradisjonelle teknologier til førsteklasses LED-
produkter, inkorporerer vi energioptimalisering og systemintelligens i vår portefølge.

www.tungsram.com 

Vår visjon for en lysere morgendag

Bright
Smart
Future

OM TUNGSRAM

Tungsram, et ikonisk navn, kom tilbake til det globale 
markedet i 2018 som premium innovativ europeisk 
teknologivaremerke etter oppkjøp av GE Lighting 
allmennbelysning i Europe, Midtøsten, Afrika og Tyrkia 
samt GEs globale bilbelysningsvirksomhet. 



TUNGSRAM GROUP
77. Váci út

1044 Budapest, Hungary

Tungsram.com

Vi i Tungsram Operations Kft. vil hele tiden utvikle og forbedre våre produkter. Dette innebærer at alle produktdetaljer i dette dokumentet er ment som indikativ guide, og at vi kan endre spesifikasjoners fra tid til annen for å forbedre produktet, dette 
uten at varsel eller annonsering. Alle beskrivelser i dette dokumentet presenter kun generelle egenskaper til varene omtalt og skal ikke være kontraktbindende. Data i ovesikten er innhentet i kontrollerte testomgivelser. Likevel, Tungsram kan ikke 
akseptere noe krav basert på validering av data i henhold til utover til hva som er lovpålakt.                Juli 2020


