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Kostnadseffektivitet:
Utmärkt lm/W-verkningsgrad: rikligt med 
ljus med mycket liten effektförbrukning. En 
armaturinvestering betalar sig i och med en 
mindre elräkning – t.o.m. på mindre än två år.

Låga driftskostnader:
Underhållsfrihet och ljus med naturlig färg för 
minst 50 000 timmar. Inga rör som ska bytas. 
Fyra års garanti.

Hållbarhet och säkerhet:
Våra armaturer är mycket hållbara, för deras 
högkvalitativa aluminiumkåpor ger enastående 
värmebeständighet. De är lätta att hålla rena 
eftersom det inte finns kylflänsar som samlar 
damm.

Modularitet:
Tack vare modulariteten kan armaturer väljas 
optimalt för varje rum eller lokal. Lämpliga 
effektklasser finns för alla 2-20 meter  
höga rum.

Lätt att installera:
Det går lätt och snabbt att i stället för en 
gammal armatur installera på en skena, i taket 
eller på en vägg. Det finns olika monterings- 
och kopplingsalternativ.

Kontrollerbarhet:
Ytterligare besparingar med  
kontrollsystemet DALI/SMART.

SUVERÄN KVALITET OCH EFFEKTIVITET KONTROLLOPTIONER

Genom att kontrollera belysningen kan man avsevärt minska elförbrukningen och  
skapa trevlig belysning när automatiken ser till att belysningen alltid är lämplig.

1.  DIMNING MED TRYCKKNAPP

5.  SMART-KONTROLLSYSTEM

Ledistys erbjuder färdiga kontrollösningar på fem olika nivåer:

2.  SMART-REGLAGE

3.  SMART-SENSOR

VÅRA ARMATURMODELLER

Modulär glimmerfri 
industriarmatur

Imponerande och kostnadseffektiv  
armatur för offentliga lokaler

4.  SMART-KONTROLLCENTER

EN OPTIMAL BELYSNINGSLÖSNING
Efter värme är belysning den näst största utgiftsposten för 
fastigheters energiförbrukning. En optimerad belysningslösning 
som beaktar byggnadens lokaler och ändamål kan årligen ge  
upp till 50-80 procents besparingar.

Vi gör en avgiftsfri belysningskartläggning och planerar 
en optimal lösning för din byggnad. Vi erbjuder också 
installationstjänster via våra samarbetspartners.

Ledistys tillverkar sina armaturer i fabriken i Kempele.
Du kan även få armaturer av oss med leasingavtal.

Exempel på energieffektivitet

• 250 W kvicksilver  38 W led-armatur, besparing över 80%

• 2x58 W T8 rör  38 W led-armatur, besparing över 70%

• 400 W metallhalogen  180 W led-armatur, besparing över 50%

• 400 W SPN 1 80 W led-armatur, besparing över 50%



info@ledistys.fi
tarjouspyynnot@ledistys.fi
ledistys.fi

Rasivainiontie 8
90440 Kempele
Finland
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Best-Hall

Ypäjän Metalli Oy

Hakaniemen Metalli Oy Pyhäjoki ishall

Lapuan Jätevesi Oy 

Agnico Eagle Mines LimitedLumokuu manege
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