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1. VARFÖR VÄLJA LED & BB LIGHTPIPE ? 

2. ARMATUR, EVO (INKL. REFERENSER) 

3. ARMATUR, PARKLIGHT (NYHET!)

4. PARKERINGSDÄCK

Belysningsområde

PARKERING



Om 

Swefico

Kunder & samarbetspartners (urval)

LED-belysning

leverantörer från EU

Inom- och utomhus

miljöer
Standardlösningar

eller skräddarsytt

http://rexel.se/
http://ljuspoolen.se/
http://www.onninen.com/sweden/
http://www.umea.se/umeakommun.4.1821d6e811c67c7e79580004672.html
http://www.afconsult.com/sv/
http://www.icopal.fi/


1. VARFÖR VÄLJA LED OCH BB LIGHTPIPE ?



Varför investera i LED och belysningslösningar från ...                   

Unik ljusåtergivning, miljövänlighet, besparing i energi och 

Jämn ljusfördelning och ingen bländning ger ökad trygghet

Snabb installation mha färdigdraget kablage, ”plug & play” 

minskarbåde på installationstid och kostnader 

Tillverkat av återvinningsbara och högkvalitativa delar, 

varken PVC, kvicksilver eller annat ”miljöfarligt” har nyttjats 

Integrerade lösningar sparar på installation, elförbrukning & 

underhåll. Detta ger även en enhetlig och tilltalande design 

som förbättrar upplevelse/nyttjande samt ökar säkerheten

kostnader ger en med mycket bra totalkalkyl 

Miljö- och kvalitetscertifierad, Cradle-to-Cradle & DEKRA

Lång livslängd, garanttid och slagtålig armatur (IK10+)

sparar på miljöbelastande och dyrbara ljusbyten

En slät och tät konstruktion (IP66) innebär en enkel 

och snabb rengöring som sparar tid och pengar

Olika armaturtyper med möjlighet till skräddarsytt

kan uppfylla olika kundbehov och passar till många

olika användningsområden 



2. ARMATURLÖSNING, EVO (inkl. referenser, urval!)



EVO, konstruktion

Plug & Play kopplingar

Led drivdon

HQ Philips Xitanium

40, 75 ell 150 Watt

Drivdonshus

IK10+

Bärande profil

Anodifierad aluminum 

Avleder värme

Monteringsfäste

Rostfritt stål

Armaturen klickas i  

och popnitas fast

Ljustub

Polykarbonat med reflekterande

& prismabaserad 3M folie, IK10+

Tät konstruktion, IP66

Led modul

1,2 ell 4 per armatur

18 keramiska LEDs

Integrerad kablage och anslutning

3 fas, 1 jord, 1 neutral + 2 Dalitrådar



Vy utsida och plan 1                        Intendenten, Kungälv

2 rader per körbana Dec 2018, 600 platser



Ramp och plan 3                        Intendenten, Kungälv

1 rad per körbana Dec 2018, 600 platser



Utsida och plan 2                                Däcket, Västerås

1 rad mellan balkar, mitten Juli 2018, 550 platser



Utsida och plan 2                Mörby Centrum, Danderyd
Mars 2018, 860 platser



Utsida och plan 2                         Palissaden, Kungälv
1 rad per körbana, 2 planer                                                Nov 2017, 215 platser



Frölunda Torg, V:a Frölunda



TV-4 huset, Stockholm



EVO, Cykelparkering



Generellt

▪ Sensorer som inkluderar
kameror, vilka är integrerade
med EVO-armaturer

▪ Även kablage för guidning är
integrerat med armaturerna

Fördelar

• Snabb, kostnadseffektiv
installation

• Lägre el-förbrukning & 
underhållskostnader

• Ny, unik ! industriell design

• En totallösning som ökar
intäkter och parkering-
supplevelse

EVO, integrering
belysning & guidning



EVO, Integrering IKEA - Mons
belysning & guidning



3 funktioner: musik, sändning, röst varning: evakuering genom tal (EN54-24)

Högtalare, kablage och isolatorer är integrerade i ljuslinjen

Belysning + högtalare => musik, tal samt evakuering

EVO, Integrering
option 1



▪ Styrning och sektionering

▪ Larm, kameror och övrig säkerhet

• Övervakning via central

• Kommunikation

• Nödljus

• Högtalare och evakueringssystem

EVO, Integrering
option 2



EVO, skräddarsytt “Pilar” i ramper



EVO, skräddarsytt Blått ljus / Externa drivdon



EVO, skräddarsytt Vitmålade armaturer & fästen



3. ARMATURLÖSNING, PARKLIGHT (NYHET!!)

75 lux för hela området

med 1 st armaturlinje



Parklight, datablad



Parklight, ljusfördelning



Parklight, konstruktion
Sidvy

Monterings fästen av rostfritt stål och fästs med popnitar

Änd diskar: IP 66, Koppling 4 poler (N, L, Dali, Dali)
Ljustub m ledremsa, reflektor och drivdon



Monterings fästen, rostfritt stål, låses med popnitar

Drivdon, linjär typ

Aluminium profil, centralt placerad

Tub i polykarbonat, tjocklek 2mm, aningen diffus

LED remsa, midpower leds, 120 mA, 4000 K

Intern reflektor (option), aluminum, alanod Miro 4

Parklight, konstruktion
Tvärvy



Parklight, vyer



Parklight, integration

p-guidning



Decentreraliserad, batteriet placeras utanför

nödljus omvandlare LED inbyggd i armaturen
DALI kontrollerad och övervakad

Parklight, integration

nödljus

file:///C:/Users/b11ri/OneDrive/Be3D/projects BB Light/PARKLIGHT/89800193_Article_information.pdf


Högtalare Sensorer

Signal moduler

Parklight, integration

andra optioner



4. PARKERINGSDÄCK 



Armaturer, LED
Brett urval... 

utseende, effekt m.m.



Standard , dekorativa, 

master...m.m. Stolpar, stål & aluminium



TACK !

Kontakt och förfrågningar

info@swefico.se

070-590 08 64

Esa Paldanius

mailto:info@swefico.se

