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polelite
Strålkastare med unika möjligheter



Strålkastare med unika möjligheter
PoleLITE är en LED-strålkastare i modern design som kan 
monteras på såväl nya som befintliga stolpar. Armaturen 
sitter på ett ledat fäste som enkelt går att vrida till exakt 
rätt position för ditt specifika projekt. 

För att öka känslan av trygghet utomhus är bra belysning 
en förutsättning. Ljuset från en stolparmatur täcker oftast 
upp behovet av ljus på vägen, men för att kunna belysa 
objekt i närheten krävs en helt annan typ av armatur.  
 Tack vare PoleLITE finns möjligheten att med enkla 
medel skapa både en känsla av trygghet och en vacker 
miljö, på en och samma gång. Belys ett objekt eller om-
kringliggande vegetation – i en park eller närmiljö, på en 
lekplats eller ett torg. Välj mellan tre olika spridningsvink-
lar, beroende på vad du önskar belysa. Möjligheterna är 
många.
  Det ledade stolpfästet, som kan monteras på i stort sett 
alla typer av stolpar, är enkelt att installera. Dessutom kan 
flera armaturer monteras på samma stolpe för att få en 
ännu vidare ljusbild. 



PoleLITE
Systemeffekt, W Färgtemp., K Ljusflöde, lm Effektivitet, lm/W Ljusfördelning kg Alugrå Antracitgrå
16.7 3000 1033 62 8° 2.3 305001-236 305001-329 
16.7 4000 1033 62 8° 2.3 305002-236 305002-329 
16.7 3000 972 58 29° 2.3 305003-236 305003-329 
16.7 4000 972 58 29° 2.3 305004-236 305004-329 
16.7 3000 978 59 61° 2.3 305005-236 305005-329 
16.7 4000 978 59 61° 2.3 305006-236 305006-329 
För aktuell information, se vår hemsida.

Montage
Armatur för montage på stolpe 
∅ 60 mm och uppåt. Monteras med 
medföljande stolpfäste. Två hål  
(∅ 12 mm) borras i stolpen – ett för 
kabeln och ett för stolpfästet. Kan 
monteras uppåt eller nedåt. Flera 
PoleLITE går att montera på samma 
höjd på stolpen.
Anslutning
Levereras med 5 m anslutnings-
kabel, 2⊗1 mm² (H05RN-F).  
DALI på förfrågan. 
Utförande
Stomme och stolpfäste av press- 
gjutet aluminium med hög  
korrosionsresistens. Klart härdat 
glas, 8 mm. Skruvar av rostfritt stål. 
Silikontätningar. UV- och väderbe-
ständig pulverlack. Armaturhuvudet 
sitter på ett dubbelledat fäste och 
går att rotera till exakt rätt position. 
Standardfärg
Alugrå (RAL 9006) eller 
antracitgrå (Gris 900 Sablé).
LED-information
3000/4000 K: Ra (CRI) min. 80. 
MacAdam 5 SDCM. 
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Det unika ledade fästet går att rotera runt tre axlar.  
Här visas strålkastaren Keen från Simes, som har  
samma fäste som PoleLITE.  

∅ ≥ 60 mm 

Rotationsaxel 1 Rotationsaxel 2 Rotationsaxel 3

PoleLITE IK10

Bländskydd i svart pulver- 
lackerat aluminium, 305000

Strålkastaren monteras med medföljande stolpfäste på stolpe  
∅ 60 mm eller mer. Två hål (∅ 12 mm) borras i stolpen. Ett  
hål är för själva stolpfästet och ett hål för anslutningskabeln.  
Fästet skruvas sedan fast med medföljande expanderskruv.



Fagerhult utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella 
belysningssystem för publika miljöer. Vår verksamhet bedrivs 
med ständigt fokus på design, funktion, flexibilitet och enegi-
besparande lösningar.
 
Fagerhult är en del av Fagerhultgruppen, en av Europas 
ledande belysningskoncerner med verksamhet i fler än 15 
länder. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs 
i Stockholm.
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