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LED (ljus emitterande dioder) är
halvledare som omvandlar
elektrisk energi till ljus. Tekniken
karaktäriseras av att ha mycket
lång livslängd och extremt låg
energiförbrukning.

Vi har tillverkat hänvisnings-
armaturer med dioder sedan
början av nittiotalet. Efter ett
omfattande utvecklingarbete har
vi funnit en unik metod att
tillvarata och distribuera ljuset
från dioder jämnt över en yta.
Metoden är patenterad.

LED (light emitting diodes) are
semiconductors transforming
electric energy into light. The
technique is characterized by
low maintenance, long lifespan
and low energy consumption.

We have manufactured LED
illuminated escape route signs
in more than ten years. After
extensive development work we
have found a unique method of
collecting and distributing the
light from diodes equal over a
surface. The method is patented.



LED illuminated EXIT / Diodbelyst EXIT

Jämfört med konventionella
belysningsmetoder reduceras
energiförbrukningen till ett
minimum. En typisk
hänvisningsarmatur ur vårt
sortiment förbrukar mindre än
1W inklusive förluster. Det
betyder i de flesta fall en
energibesparing på minst 90%.
Mindre energiförbrukning betyder
mindre växthusgaser. En sparad
KWh betyder 996g mindre usläpp
av co².
Genom att byta ut 12 st
lysrörsarmaturer mot LED-
belysta EXT minskar du co²-
utsläppen med ca 1000 kg per
år.
påverkan på miljön blir mindre.

EXITä  är miljödeklarerad.

Compared with conventional
illumination methods the energy
consumption is minimized. A
typical escape route sign from
our product range use less than
1W inclusive of losses. In most
cases it means a reduction of the
energy consumption of more than
90%.
Reduced energy consumption
reduces the green house effect.
One saved KWh is 996g less co²
emmision.
By replacing 12 luminaries with
conventional fluorecent tubes to
LED illuminated EXIT, you
reduces the co² emmisions with
1000 kg every year.
Pollution of the environment will
be considerable reduced.

EXITä is environmental product
declared.

edenpics.com

Fluorescent tube 8W / Lysrör 8W

88 kg 5 kg

(Example / Exempel)
Annual co² emmision / luminarie
Årligt co²-utsläpp / ljusarmatur



LED illuminated EXIT / Diodbelyst EXIT

Ljusstyrkan i en diodbelyst armatur
förväntas behålla mer än 50% av sitt
ursprungliga värde under minst
100.000 drifttimmar, under
förutsättning att driftdonet är väl
anpassat till armaturen. Det innebär
att dagens luminanskrav på
hänvisningsarmaturer kommer at
uppfyllas i mer än 10 år utan byte
av ljuskälla.

Eftersom driftkostnaden utgör den
dominerande delen av
totalkostnaden för en belyst skylt
finns mycket stora
kostnadsbesparingar att vänta för
användare av EXITä. Jämfört med
konventionella armaturer är
besparingen 60% - 70% över en
tioårsperiod.

The luminance in a LED illuminated
fitting are expected to keep more than
50% of it's original value after 100.000
hours. This means that the luminance
requirements for escape route signs
still will be met after more than 10
years, without any replacement of
light source.

The maintenance costs are the
dominating part of the total cost and
there are big savings to be expected
for the user of EXITä. Compared with
conventional fittings the total cost will
be reduced with 60 - 70% over a ten
year period.

Engergy cost / Energi 30

Maintenance / Underhåll 50

Purchase / Inköp 20

Purchase / Inköp 30

Engergy cost / Energi 3
Maintenance / Underhåll 2

Fluorescent tube 8W / Lysrör 8W

Saving / Besparing 65



Vårt fasta sortiment av
hänvisningsarmaturer omfattar flera
modeller och storlekar. Vi erbjuder
alternativ för 230V AC/DC och 24 V
AC/DC för central drift, samt för 230V
AC med batteri och självtest. Det
omfattar armaturer med
kapslingsklass IP20, IP30 och IP54.

Batterimodellerna är alla med NiMh
celler och finns med potentialfri
larmutgång som tillval.

En modell är utrustad med med
nedåtriktade dioder som ger mer än
1 lux på golvet.

Alla modeller är CE märkta och
uppfyller EN1838.

Sortimentet omfattar även två
modeller för stegbelysning.

We have an extensive range of
models and sizes for escape route
signs. We offer versions for 230V
AC/DC or 24V AC/DC central
supply, and as self contained with
self test 230V AC. Protection
classes IP20, IP30 and IP54 are
available.

The self contained models are all
with NiMh cells and can be
equipped with potential free alarm
outlet.

One model is extra equipped with
LED's that give more than 1 lux
illumination on the floor.

All models are CE branded and
fulfils EN1838.

The assortment also offers two
models for stair illumination.

model 04

model 12

model 14

model 19

model 15

IP30, 13m

IP30 ,26m

IP30, 26m

IP30, 26m

IP54, 26m



Ibland finns behov av något
extra. Vi erbjuder modeller i
rostfritt stål, polerad mässing,
infälld i tak och i golvstativ för
mobilt bruk.

Sometimes you need something
extra. In our range we have
models in stainless steel,
polished brass, recessed in
ceiling and self standing for
mobile use.

Om sortimentet ändå inte räcker
till bygger vi efter
kundspecifikation. Upp till 100
meter läsavstånd och med
anpassade symboler.

If our standard assortment is
inadequate we can also
manufacture from customer
specification. Sizes up to 100 m
reading distance and with
adapted pictograms.

I EXIT-serien finns också infällda
LED-armaturer för belysning av
utrymningsväg samt
markeringsljus för montering i
trappor.

Fotometriska data finns
tillgängliga i ldt-format (diaLUX)

The EXIT-range also includes
recessed LED-luminaries for
illumination of escape routes
aswell as marking lights for stairs.

Photometric data is available in
ldt-format (diaLUX)

IP30, 50m

model 44

model 96

model 18

IP20, 26m

model 99

model 10



Central reservkraft

För centralmatade anläggningar kan vi erbjuda vårt
reservkrafts- och övervakningssystem. Centralerna
finns för 230VAC/DC och har 12 individuellt avsäkrade
utgångar. Modeller från 300 till 1200 W

Varje utgång övervakas med lastavkänning och ger
larm om någon ansluten hänvisningsskylt eller
nödbelysningsarmatur slocknar. I centralen finns också
ett halvautomatiskt kapacitetstestprogram. Dagliga
funktionstester av batteri och anslutna armaturer sker
automatiskt, medan längre kapacitetstester måste
aktiveras manuellt.

Larm och testresultat kan vidareöverföras till överordnad
nivå digitalt eller analogt.

Övervakning av batteriarmaturer

För att vidareföra larm från våra själv- och
kapacitetstestande armaturer i EXIT-serien erbjuder vi
en övervakningscentral. Till den kan anslutas upp till
72 st armaturer, högst 12 armaturer per slinga.
Vid armatur- eller batterifel larmar centralen med uppgift
om typ av fel och vilken slinga.

Larmet visas med indikeringsdioder och med akustiskt
larm. Signalen är tillgänglig i en reläutgång som kan
kopplas till överordnat system.

Central power supply

We can offer a central power supply system including
self-test capacity test and monitoring of connected
lighting fittings. Each central have 12 individually fused
outlets and is available for 230V AC/DC. Output power
from 300 to 1200W.

Every outlet is monitored by load detection and will
set an alarm if any connected escape route sign or
emergency luminarie is failing There is a semi
automatic test system for the batteries and every
connected luminaries. Automatic function controls
every 24h and manual activated test programs for 12
and 62 min capacity tests.

Alarms and test results can be transferred to superior
level digital or analogue.

Monitoring self-contained luminaries

To monitor our self- and capacitytesting, self-contained
luminaires in the EXIT range we offer a monitoring
central - MC5672.

It is possible to connect up to 72 luminaires, 6 cirquits,
max 12 luminaires on each cirquit. If the self-testing
system sets off an alarm, the monitoring central shows
what type of problem and on wich cirquit.

The alarm is displayed with LED indicators and with
and acustic signal.

The signal is availabe in a SPDT relay, and can be
transfered to a superior system.

Central supply / Central reservkraft Monitoring central for self-contained luminaries
Övervakningscentral för batteriarmaturer



I alla sammanhang där
driftsäkerhet och minimalt
underhåll är särskilt viktigt är
diodteknik en bra lösning som
ljuskälla i genomlyst information.
Vi tillverkar olika typer av
armaturer för bruk i tunnlar och
utomhus. Armaturerna tål tuffa
miljöer, är tillverkade i rostfritt
stål och håller kapslingsklass
IP66.

For applications where reliability
and low maintenance are of
great importance, LED's are well
suited as light source in internal
illuminated information. We
manufacture luminaires for use
in tunnels or out door. The
lumnaires is constructed for tuff
enviroment, are made of
stainless steel and have
protection class IP60.

T3600

T900

model 59

model 69

IP54, 30m

IP54, 50m



Lisol ice är vår nya serie med
spännande effektbelysning för både
inomhus- och utomhusmiljö. Liksom i
vårt övriga sortiment använder vi
uteslutande LED’s som ljuskälla.

Med hjälp av lång erfarenhet och
patenterad teknik kan vi tillverka
armaturer som ger mycket god
ljusspridning och luminans, något som
visar sig genom en ljusstark men jämt
belyst yta oavsett om den är kant- eller
genomlyst. Metoden ger extremt små
överföringsförluster vilket gör
produkterna energieffektiva och
säkerställer en mycket lång livslängd.

Dessutom innebär vår metod att
armaturerna är helt solida, utan några
håligheter där kondensproblem kan
uppkomma. Det gör dem också mycket
tåliga och särskillt lämpliga att använda
i miljöer där underhåll är omständigt
och kostsamt.

Sortimentet utgörs inte av färdiga
produkter utan av några
grundkonstruktioner som ger stort
utrymme för formgivaren att utforma
sin armatur för att få önskad ljuseffekt.
Läs mer på www.lisol-ice.se

Lisol ice is our new range of
architectural luminaries. They are
designed both for indoor and outdoor
use. As in all assortment we only use
LED as light source.

With our long experience and
patented technique we are able to
manufacture
fittings with excellent luminance and
equal light distribution on the surface.
As a result of this method the losses
are minimal and all products are very
energy efficient and has a long
expected duration.

The products are completely casted
solid and contains no cavities that
can cause problems from condense.
This makes them especially suited
for applications where maintenance
is complicated and costly.

We offer some basic modules from
which the customer decide the final
design with great flexibility.
Please visit www.lisol-ice.se for
more information.



Examples from our list of references.
Några exempel ur vår referenslista.

Nokia
Vasakronan AB
Statens Fastighetsverk
Landstingsfastigheter
Craft foods
Luftfartsverket
Ericsson Microwave System AB
Louvren
ABB
Akademiska Hus AB
Gardemoen Flygplats, Oslo
Laura Ashley
IBM
Der Europäischer Hof *****
Meritta Nordbanken
Handelsbanken
Sahlgrenska
Chalmers
Sveriges Radio
Pharmacia Upjohn
Shott Jena
Locum
KTH
Polishuset Kungsholmen Stockholm
Baarendrecht-tunneln Rotterdam
Vrijthof Maastricht
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