
BEPRÖVAD DESIGN.
NYA BÄSTA TEKNIKEN.
De nya EXLUX-LED-linjärarmaturerna från R. STAHL



+60 °C
- 40 °C

EXLUX-långfältsarmaturer från  
R. STAHL är sedan länge den 
säkraste, tillförlitligaste och effekti-
vaste belysningen för Ex-miljöer och 
industrin. Den senaste generationen 
ger dig nu ännu fler fördelar.

Höjdpunkter:
•   100 % bakåtkompatibel ger smi-
     dig uppgradering av äldre instal-
     lationer till den senaste tekniken.
•   Framtidssäker LED-teknik ger
     ännu lägre effektförbrukning,
     längre livslängd och flexiblare
     ljusfärg.
•   Framtagen för minimalt
     underhållsbehov med den
     robusthet och långa livslängd
     som du är van vid från 
     R. STAHL.
•   Mångsidig: tillämpningar i
     olika branscher, inom- och
     utomhusmiljöer, på land eller
     offshore/marin.
•   Behovsanpassad, går att
     använda som tak-, pendel- eller
     mastbelysning.
•   Nyhet! Finns även som
     DALI-programmerbar           
     och fjärrstyrbar mot förfrågan
     (se baksidan).

Det ger dig en suverän belysning 
med minimalt underhållsbehov 
och maximal effektivitet. Låter 
det bra? Låt oss pratas vid. Vi 
har den optimala lösningen för 
din tillämpning.

KLASSIKER:
NU ÄNNU MODERNARE

Färgåtergivningsvärde 
Ra ≥ 80 motsvarar EN 12464-1 
och arbetsplatsdirektivet

22 W LED ersätter en 2 x 18 W-långfältsarmatur
42 W LED ersätter en 2 x 36 W-långfältsarmatur

ATEX        IECEx        PESO        EAC/TR CU        CML        ITRI        SASO



145 lm/W

Avtagbar spridningsoptik mins-
kar bländningen

Ny LED-teknik ger högre effek-
tivitet, mindre bländning och 
bättre driftsäkerhet

Invändig, 5-polig trådgenomföring 
ingår som standard

ATEX        IECEx        PESO        EAC/TR CU        CML        ITRI        SASO

Linjär LED-armatur med 
gult ljus

Linjär LED-armatur med 
varmvitt ljus (4 000 K)

Linjär LED-armatur med 
neutralvitt ljus (5 000 K)

Linjär LED-armatur med 
kallvitt ljus (6 500 K)
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LED-ARMATUR 6036
 
Den perfekta allmän- eller maskin-
belysningen för trånga, svåråtkom-
liga ställen – robust, lång livslängd 
och framtagen för extremtempera-
turer från -55 °C till +70 °C.

UNIVERSALSTRÅLKASTARE MED 
LED 6050/6 
Den kostnadseffektiva och mångsidiga 
flerfunktionsstrålkastaren har lång 
livslängd, underhållssnål drift och 
innovativ LED-teknik med ”Chip on 
Board”.

LED-NÖDUTGÅNGSARMATUR 6102
 
Armaturen går att se på 30 m avstånd 
från båda sidor av en utrymningsväg. 
Det optimerar antalet armaturer i 
anläggningen – och sänker dina 
anskaffning och driftkostnader.

NYHET! DEN SMARTA REVOLUTIONEN INOM EX-BELYSNING

FLER LED-ARMATURER

WebCode 6050CWebCode 6036A WebCode 6102A

Den nya EXLUX-serien gör äntligen modern ljusstyrning 
med DALI-protokoll tillgänglig även i Ex-miljöer. Så om du 
vill kan du styra egenskaperna hos varje armatur eller hela 
belysningsavsnitt synkront – busenkelt och platsoberoende 
via app eller webbgränssnitt. Smart på alla sätt. 
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NYHET!


