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Spar d
Visionen for green:ID sormentet er innovave og l dels unikke produkter, som dækker behovet 
for LED belysning l industri- og erhvervsbygninger mv. 
I produktudviklingen er der også stort fokus på opmeret montering, som man som installatør 
sparer mest mulig d ved montering af produkterne, samdig med man har et pålideligt produkt 
og et lgængeligt og kompetent bagland, der yder den ekstra support i dagligdagen. 

Spar penSpar penge
Udskining l LED er oest tjent ind på 1-2 år, og med green:ID produkterne, der er designet med 
de bedste komponenter, har man vished for besparelsen via de 5 års fuld garan på produkterne.

Spar miljøet
Udover det er en god økonomisk investering at skie l LED, giver mindre strømforbrug også 
mindre CO2 udledning, som hjælper l en grønnere planet for de kommende generaoner.
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T-SKINNE LED                                 Side   5

TROLDTEKT LED                               Side   7

KOMPLETTE LED PANELER                       Side   9

TRUECOLOR LED PANELER                       Side 11

UP-DOWN LED PANELER                        Side 13

TRUNKING LED                                Side 15

LED LINLED LINEAR HIGH-BAY                          Side 17

LED UFO HIGH-BAY                             Side 19

KLASSISK LED HIGH-BAY                         Side 21

LED HIGH-LUX ARMATUR                        Side 23

LED TRI-LUX ARMATUR                         Side 25

LED INTELLIGENTE LOFT/VÆGLAMPER             Side 27
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Funkoner

• Minimalistisk udseende med maksimalt udbytte
• Simpelt koncept, få varenumre dækker alle installationsdele
• Driver passer til hhv. 3 stk. 60 cm. / 3 stk. 120 cm. skinner
• Nem installation, både af skinner og driver
• Fleksibel placering af lysskinnerne
• D• Det synlige lyssmodul er kun 12 mm. i højden
• Lang levetid, L70=50.000 timer
• 1-10V dæmpbar
• 130 lumen/watt
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Funkoner

• Designet til 60x120 cm. TroldTekt-lofter
• Flere udgaver, 24V CCT / 230V / 230V højlumen
• Lang levetid, L70=50.000 timer
• Alle versioner er dæmpbare
• Høj lysægthed, CRI>93
• • Lysvinkel 100°
• Design fjernbetjening inkl. vægholder for CCT udgave
• Mean Well driver
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Nem 
installaon

Kun 17 mm. |

Funkoner

• Komplet løsning - med indbygget 230V driver
• 1-10V dæmpbar - med DALI forkobling som option
• Hvidlakeret aluminiumsramme 
• Lang levetid, L70=50.000 timer + lav blænde, UGR<19
• Troffer i klassisk design for nem montering i T-skinne lofter
• 60x60 panel med ind• 60x60 panel med indbygget påbygningsramme på 
   kun 17 mm. og er tilmed multianvendeligt, da det udover
   påbygning passer til montering i T-skinne lofter, i lofter med 
   skjult skinnesystem samt kan monteres i wirenedhæng
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Funkoner

• TrueColor paneler i CRI>90 lyskvalitet
• 110 lumen/watt (i 4.000 kelvin - 100 lumen/watt i 3.000 kelvin)
• Dæmpbare, fås med DALI/1-10V/TRIAC eller alm. driver
• Lang levetid, L70=50.000 timer + lav blænde, UGR<19
• Hvidlakeret ramme og bagsiden er i 6063 aluminium
• • Perfekt pasform for T-skinne-lofter, 5 mm. smallere
• Japansk produceret bagplade fra Mitsubishi
• Fås med “Milky” eller “Prismatik” overflade
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45%

55%

Funkoner

• Eksklusiv kontor/konferencerums-lampe
• Transparent optik, ingen direkte eller indirekte synlig lyskilde
• Komplet inkl. 230V driver og ophæng
• Lang levetid, L70=50.000 timer
• 55% downlight, 45% uplight
• 1-10V dæmpbar - med • 1-10V dæmpbar - med DALI forkobling som option
• Nem installation samt kan kobles sammen ‘inline’
• Med “step-dim” (10%/50%/100%) med eksisterende tænd/sluk
• UGR<19
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Funkoner

• TÜV godkendt modulbaseret LED armatur-system
• Kan kombineres på et utal af måder og er fremtidssikret 
   med mange udvidelsesmuligheder som fx skinnespot-udtag
• Gennemfortrådet men fås også som faste armaturer, 
   til loftmontering eller nedhængt lampe-montering
• • Kan fås som DALI/1-10V dæmpbar, med sensor eller batteribackup
• Lang levetid, L70=50.000 timer
• Samsung LED og Lifud driver
• 130 lumen/watt

15



www.green-id.dk





www.green-id.dk



www.green-id.dk

Funkoner

• TÜV godkendt “Design” UFO high-bay lampe
• Philips dioder og indbygget Mean Well driver
• Lang levetid, L70=50.000 timer
• 1-10V dæmpbar
• Vandtæt, IP65
• • Effektiv 132 lumen/watt
• Inkl. monteringskrog og 1,5 meter ledning
• Skærm indbygget i designet
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Funkoner

• TÜV godkendte LED high-bay lamper
• 2 serier, mini “FINE” lampe og full-size “AIR” lampe
• Indbygget Mean Well driver og Bridgelux dioder
• Lang levetid, L70=50.000 timer
• Valgfri akryl- eller aluminiumsskærm
• Inkl. mo• Inkl. monteringskrog og 1,5 meter ledning
• AIR serie 140 lumen/watt
• FINE serie 125 lumen/watt
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Funkoner

• Gennemfortrådet 5 x 1.5 mm2

• Lang levetid, L70=50.000 timer
• Tåler stød, IK08
• Vandtæt, IP65
• 140 lumen/watt
• Ammonia• Ammoniak-certificeret, 100ppm
• TÜV certificeret
• Inkl. monteringsklips og tysk-produceret Wieland IP67 adaptere
• Multi-anvendelige lige fra kontorer, til lagerhaller, stalde osv.
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Funkoner

• Gennemfortrådet 5 x 2.5 mm2

• Philips dioder og Philips driver
• Lang levetid, L70=50.000 timer
• Tåler stød, IK08
• Vandtæt, IP65
• O• Overspændingsbeskyttet, 2K 
• 130 lumen/watt
• Inkl. monteringsklips og forskruninger
• Plactic kabinet med aluminiumsbase indeni

25



www.green-id.dk



www.green-id.dk

Funkoner

• Intelligente LED lamper med bevægelses- og skumringssensor
• Master med duo-sensor og Slave modeller i “family look”
• Trådløs seriekobling, som kan laves i mange variationer
    og har mange indstillingsmuligheder via dip-switche
• Nedsænket belysning kan justeres fra 10-30%
• Hurti• Hurtigt montering med værktøjsfri åbning
• Lang levetid, L70=50.000 timer + IK10 vandalsikring
• Rækkevidde, indendørs 30 meter - udendør 100 meter
• Opfylder krav for opsætning ved fælles adgangsveje
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