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Armaturer



Her er alle de nye armaturene som lanseres vinter 2022
CoreLine plafond

Ledinaire Panel

CoreLine spots

Ledinaire Clear Accent

CoreLine Slim downlight

Ledinaire Slim Downlight Ledinaire floodlights



Philips Coreline plafond Gen3
Veggmontert plafond for flere bruksområder, med tilkoblingsmuligheter 
og multilumen / flerfarge versjoner

En ideell løsning med multilumen / flerfarge versjoner.
Med det nye utvalget av tilbehør kan kundene designe produktet i 
henhold til bruksområdet.

Nye bevegelsessensorer muliggjør dagslys- og bevegelses deteksjon 
og reduserer installasjonskostnadene takket være den nye trådløse 
mikrobølgesensoren.

Spesifikasjoner

• Effekt: Opptil 110lm / w
• Lysstrøm: 1200, 2000 og 3400 lm
• Bevegelsessensor: også tilgjengelig med grupperingsfunksjon
• IP / IK klasse: IP65 / IK10
• Installasjon: innendørs + utendørs (UV-bestandig)
• Kontrollsystem: MDU, Interact Ready (WIA)
• Levetid: L80 ved 50k timer
• Garanti: 5 år



Philips Coreline Spots Gen2
Budsjettalternativer: en spotlight i miniformat for butikker

Våre nye Philips Coreline-spotlights er perfekte for bruk i butikker 
takket være optimal fargegjengivelse CRI90 og det slanke designet.

Spesifikasjoner

• Effekt: Opptil 110lm / w
• Lysstrøm: 3000 lm
• Fargetemperatur: 3000 & 4000K
• Strålingsfordeling: MB, WB
• CRI: 90
• Kontrollsystem: PSU
• Installasjon: 3C-skinnemontert
• Levetid: L70 ved 50k timer
• Garanti: 5 år



Philips CoreLine SlimDownlight – Interact ready

Vi introduserer en oppdatert Interact Ready CoreLine SlimDown-
light med en ny trådløs driver. Den muliggjør Bluetooth-funksjon 
for direkte kommunikasjon mellom armatur og smarttelefon når den 
brukes med Interact Pro-systemer.
Vi vil fortsette å bruke Zigbee som trådløs kommunikasjon mellom 
armaturer og trådløse sensorer/brytere.

Spesifikasjoner

• Lysstrøm: 1100 lm & 2100 lm
• Hull: 6 ”og 8”
• Installasjonstype: Innfelt
• Fargetemperatur: 3000K & 4000K
• Blending: UGR <25
• IP-klasse: IP44 nedenfra
• Levetid: 50 000 timer ved L70
• Garanti: 5 år



Philips Ledinaire Panel
En pålitelig budsjettløsning for kontorprosjekter

Ledinaire Panel gir best verdi for installatøren. Den er enkel å 
montere og gir god lyskvalitet – til en god pris. Vi utvider utval-
get ved å legge til to versjoner i 3000K kontorkompatibel og ikke 
kontorkompatibel.

Spesifikasjoner

• Effekt: 100 lm / W
• Lysstrøm: 3400lm med 3000K ny og 3400 og 4100lm for 4000K
• Fargetemperatur: 3000K ny (4000K allerede i porteføljen)
• Installasjon: Enkel hurtigkobling for rask installasjon; ballast integrert inne 

i panelet
• Levetid: 50 000 timer ved L70
• 3 års garanti
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Philips Ledinaire Clear Accent med Looping
Enkelt å installere klar accentspot med gjennomkobling

Ledinaire Clear accent er en miniatyr spotlight for accent-
belysning som erstatter konvensjonelle armaturer på små 
kontorer, hoteller, restauranter og offentlige områder. De 
nye versjonene med gjennomkobling gjør spotten enkel 
å installere og tilbyr følgende fargetemperaturer: 2700K, 
3000K og 4000K.

Spesifikasjoner

• Effekt: 83lm / w
• Fargetemperatur: 2700K, 3000K og 4000K
• Lysstrøm: 500lm
• IC-krav: oppfyller grunnleggende IC-krav
• Versjoner: fast og justerbare
• Installasjon: mulighet for gjennomkobling
• IP-klasse: IP20
• Levetid: 50 000 timer ved L65
• Garanti: 3 år



Philips Ledinaire SlimDownlight
Ny Ledinaire slimdownlight med en fleksibel 3-CCT dip switch

En ideell løsning for installatører og kunder som ønsker å 
velge CCT på stedet eller rett før installasjon. En problem-
fri 3-trinns CCT-bryter lar installatøren velge mellom 
3000-4000-6500K-innstillinger. Det muliggjør også fremtidig 
fleksibilitet for CCT-valg uten å måtte bytte armaturer.

Spesifikasjoner

• Lysstrøm: 1000 og 2000 ch
• Utskjæring: 150 mm og 200 mm
• CCT: 3000, 4000 og 6500K
• Samsvar: Oppfyller grunnleggende IC-krav for å gå på toppen av isolasjon
• Levetid: 50 000 timer ved L65
• Garanti: 3 år



Philips Ledinaire Floodlight Gen3

Kostnadseffektive frontlykter for grunnleggende områdebelys-
ning som gir store besparelser:
 - Økt effektivitet (fra 100 lm / W til 120 lm / W)
 - Ny brakett med 360* rotasjon for enkel installasjon
 - Tynnere design for mer kostnadseffektiv transport
 - Nye versjoner (30W, 70W) og 70W asymmetrisk.
 - PIR-sensor (færre falske alarmer og enkel igangkjøring med 
fjernkontroll)

Spesifikasjoner

• Høy systemeffekt, typisk 120lm / W
• CCT: 3000K / 4000K / 6500K
• Effekt: 10/20/30/50/70/100/150/200W
• Sensorversjon tilgjengelig, PIR-teknologi
• Symmetrisk og asymmetrisk stråle
• IP65, IK07
• Levetid: L70 50K timer ved 25 °C
• Driftstemperatur: -25 ° C til + 40 ° C



LED-lyskilder



Her er det nye lyskildene som lanseres vinter 2022
Master lysrør UE  
Ultra-effektivt lysrør

Ny unik CorePro
HighLumen

Oppdatert verdistige for vanlige lamper
CorePro -> Master -> MasterValue

MasterValue
Dekorative lamper

Oppdatert verdistige for krone og globus 
Master -> MasterValue

CorePro Kapsel TrueForce Core
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Philips T8 LED-lysrør Master UE
Den nye generasjonen energisparende LED-lysrør

Philips MASTER LED-lysrør er en LED-lyskilde med samme 
form som en tradisjonell lysrør. Det unike designet skaper 
et perfekt lysbilde som ikke kan skilles fra tradisjonelle 
lysrør. Dette er det riktige valget for de som har et begren-
set budsjett og vil ha valuta for pengene. En bytte til disse 
lyskildene gir også bedre lyseffekt og lengre levetid.
Den første B-merkede LED-lysrøret på markedet!

Bruksområder: parkeringsplasser / parkeringshus / lager /
kjølerom / skilting / transport- og distribusjonsområder / 
mat & museer

Spesifikasjoner

• B-merking
• Ultrahøy lysstrøm - opptil 3700 lumen
• Høyere effektivitet - forbedret fra 170 

til 185 lm / w
• Levetid på 70 000 timer
• Oppgradert garanti til 7 år

• Plastplattform
• CRI 80
• 1200 og 1500 mm
• 4000 og 6500 Kelvin
• Roterbare ender
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Komfort

Ytelse

Master LED standard lampe / lysekrone / globus
Høykvalitets lys og lang levetid

• 25 000 timer
• CRI 90
• DimTone
• D-merking

Master Value LED standard lampe / lysekrone / globus
Høykvalitets lys og høy effektivitet

• 15 000 timer
• CRI 90
• DimTone / Dimbar
• D-merking

CorePro LED standard lampe / lysekrone / globus
Energisparing og reduserte vedlikeholdskostnader

• 15 000 timer
• CRI 80
• Ikke dimbar
• E / F-merking

Oppdatert verdistige
LED vanlige lys, lysekroner og globuser
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Philips CorePro
Nå med høyere lumen

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende 
armaturer med E27-sokkel og er designet for å erstatte 
tradisjonelle lyskilder.
De gir store energibesparelser og minimerer vedlike-
holdskostnadene.
CorePro LED-lyskilden er den perfekte lyskilden for dine 
belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og gir ytelsen du 
forventer av LED, til en fornuftig pris.

Ny serie for B2B
(tidligere konsumerlyskilder)

Spesifikasjoner

• D-merking
• Erstatter 120W / 150W / 200W
• 15 000 timers levetid
• Frostet / Klar
• A67 / A95

• CRI80
• 2700/4000 / 6500K
• Ikke dimbar
• E27-sokkel
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Philips Master Value deco
Stilig og elegant dekorativ belysning

Deco-kolleksjonen forvandler hjemmet ditt med det 
perfekte (varme) hvite lyset og et stilig design. Lyskildene 
har svært lang levetid, gir opptil 90 % energibesparelse, er 
flimmerfrie og gir en umiddelbar, full lysstyrke. I tillegg vil du 
kunne nyte et mykt og jevnt lys fra en trendy lyskilde som 
skaper en innbydende harmoni i hjemmet ditt

Erstatter deco-lyskilder i Classic-serien

Spesifikasjoner

• 15 000 timers levetid
• Erstatter 15W / 25W
• Amber (gull)
• Spiral
• ST64 / A60 / B35 / P45 / T32

• Glassplattform
• 1800K
• Dimbar
• E14 / E27 stikkontakt
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Philips CorePro R7S/G9
Perfekt størrelse for å passe dine eksisterende 
halogenarmaturer | Overlegen lyskvalitet som en halogenlyskilde

Nyt dekorativ, glitrende belysning hjemme eller på  
hoteller og restauranter med de nye G9- og R7-seriene i 
plast med et gjennomsiktig, glasslignende utseende.

Den kompakte størrelsen gjør det mulig å bytte til LED 
i lysekronene og armaturene dine, noe som betyr at 
du kan spare opptil 92 % energi samtidig som du kan 
beholde den glitrende effekten du liker i dine eksis-
terende halogenlyskilder!

Nytt design i plast med glasslook

Spesifikasjoner

• E / F-merking
• • Erstatter 25W / 40W / 60W
• • 15 000 timers levetid
• • R7S / G9

• Plastplattform
• CRI 80
• 2700/300/4000 K
• Ikke dimbar
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Philips TrueForce Core LED SON-T
Den perfekte byttet fra utladningslamper til LED

Philips TrueForce Core LED SON-T er en ny produktpor-
tefølje for utendørs bruk. Det er den enkleste måten å 
begynne å spare på energiforbruket og forbedre lyskvalite-
ten, samtidig som investeringskostnadene holdes nede og 
tilbakebetalingstiden forkortes.

Bruksområder: Offentlige gater, veier, parker, plasser

Nyhet

Spesifikasjoner

• 2800/3000/4200/4500/ 
7200/7500 lm

• Opptil 187 lm / w
• 25 000 timers levetid
• 3000 / 4000K CCT, CRI70

• 17/26/40 W
• EM / nettspenningstilkobling
• (220 ~ 240V)
• IP65 takket være glassdesign
• PF 0,9 og overspenningsvern
• > 2KV



Klikk         og last ned 
produktkatalog, armaturer 
eller skann QR-koden
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