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Vi introduserer vår nye HighLite serie med flomlyskastere - en kostnadseffektiv 
utendørsbelysning fra 50W til 200W. De konkave og litt oppadgående linjene gir 
lyskasterne et oppdatert og tidsriktig design. 

Under arbeid vil det genereres mye varme i armaturen, men disse lyskasterne er bransjens 
første med et huldesign, som vil føre varmen fra lysene oppover for å forhindre overoppheting. 
Den hule utformingen isolerer varmekilden og gjør overgangstemperaturen til LED-lyskilden 
lavere. 

Denne typen lyskastere er ofte brukt i fabrikker, bygg- og anleggsplasser, reklametavler, 
motorveier, jernbaner, tunneler, broer, kulverter, torg, stadioner etc.

HighLite LED lyskastere

ERFARING OG UTVIKLING 
Eledge Lighting er ledende i Norden og utvikler LED-belysning for bygge- og anleggsnæringen. 

Vi har jobbet med belysning i mange år. Vi har lært at teknologien er i stadig endring og at utviklingen 
skjer raskt. Derfor utvikler vi stadig våre produkter og tjenester. 
Det nordiske miljøet krever den beste produktkvaliteten for å tåle både kalde og tøffe forhold, og denne 
lyskasterserien skal gjøre arbeidet enklere og tryggere for de som bruker den - derfor fokuserer vi på 
detaljene. 

DETTE ER HIGHLITE 
FLOMLYSKASTERE
• Massiv lyseffekt opp til 28000 lm

• Levetid på opptil 102.000 timer

• Robust innkapsling

• Laget for tøffe forhold, og egner seg også 
for kystområder

• IP 67 klasse

• Rustfritt stål

• Enkel å håndtere, trygt å bruke
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NYHET!

HighLite 50W og 100W HighLite 150W HighLite 200W
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ENKEL INSTALLASJON
Universal monteringsbrakett og vinkeljustering gjør 
installasjonen enkel.

FORHINDRER OVEROPPHETING
Det hule designet på baksiden av lyskasteren vil føre varmen fra lysene 
oppover for å forhindre overoppheting. Den hule utformingen isolerer 
varmekilden og gjør overgangstemperaturen til LED-lyskilden lavere. 

VANNTETT
Baksiden på lyskasteren har en radiator som får 
regnvannet til å strømme bort raskere og forhindrer 
vannakkumulering.

FORSTERKET GLASS
Forsterket UV-motstand og anti-korrosjon selv i ekstremt 
tøffe omgivelser. Det robuste glasset beskytter LED 
diodene og er enkel å rengjøre.

Produktserien 
HighLite

Produkt Artikkelnummer Lumen (lm) Watt Kelvin IP LED ant. CRI Spenning

HighLite - 50W 140001 7000 lm 50W 4000K IP67 24 70Ra 230V

HighLite - 100W 140002 14000 lm 100W 4000K IP67 48 70Ra 230V

HighLite - 150W 140003 21000 lm 150W 4000K IP67 72 70Ra 230V

HighLite - 200W 140004 28000 lm 200W 4000K IP67 96 70Ra 230V
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