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LEY 
MODULÄR BELYSNING
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LEY
IDÉER TAR FORM

Frihet för designers,  
mångsidiga applikationer.
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LEY
PERFEKTION IN I MINSTA DETALJ

Perfekta vinklar Oklanderliga skarvar Tight monterade gavlar Kontinuerlig optik (upp till 50 m)

SÖMLÖS FINISH
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LEY
PERFEKTION IN I MINSTA DETALJ

Ända ut i hörnen Jämn, inga skuggor eller avbrott Kontinuerligt uppljus,  
jämnt belysta tak

För linjer > 5 m, ett ändstycke 
döljer den ibland expanderade 

eller krympande diffusorn (termisk 
reaktion).

UTMÄRKT BELYSNING
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LEY
VALBAR OPTIK

PRISMATISK DIFFUSOR

• osynlig ljuskälla

• lämplig för kontor (UGR ≤ 19)

OPAL DIFFUSOR

• osynlig ljuskälla

• enhetlig diffus optik

• rena, raka linjer

SHIELDED LENS

• integreras diskret i utrymmet

• hög prestanda

• lämplig för kontor (UGR ≤ 19)
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LEY

 UGR ≤ 25 

 Med uppljus UGR ≤ 19 (låg lumeneffekt) eller UGR ≤ 22 (hög lumeneffekt) 

 Medelbred ljusfördelning 

 Högt ljusutbyte på upp till 145 lm/W 

 LLMF 95% @ 50 000 h 

 3 000 K och 4 000 K 

 Ljusflöde från 1 680 till 5 950 lm/m 

OPAL DIFFUSOR
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LEY
PRISMATISK DIFFUSOR

 UGR ≤ 19 (lämplig för kontor)  

 Medelbred ljusfördelning 

 Effektiv upp till 118 lm/W 

 LLMF 98% @ 50 000 h 

 3 000 K och 4 000 K 

 Ljusflöde från 1 250 lm/m 
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LEY

 UGR ≤ 19 (lämplig för kontor) 

 Medelbred och bred ljusfördelning 

 Högt ljusutbyte upp till 155 lm/W 

 LLMF 94% @ 50 000 h 

 3 000 K och 4 000 K 

 Ljusflöde från 1 754 till 3 665 lm/m 

SHIELDED LENS
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LEY
PASSAR I ALLA TYPER AV ARKITEKTUR

Finns i 3 färger

Skräddarsydd Ley?
Kontakta oss för andra RAL-färger.

Svart (RAL9005)

Grå (RAL9006)

Vit (RAL9003)
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LEY
PASSAR I ALLA TYPER AV ARKITEKTUR

Shielded Lens optik finns i 2 färger: 

Skräddarsydd Ley?
Kontakta oss för andra RAL-färger.

vit

svart
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LEY
PASSAR I ALLA TYPER AV ARKITEKTUR

60 mm

90 mm

77 mm

60 mm
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LEY

 
 

recessed
direct

surface mounted
direct

suspended 
direct

suspended 
direct - indirect

wall
direct

wall
direct - indirectinfälld  

direkt
ytmonterad 

direkt
pendlad  

direkt
pendlad 

direkt - indirekt
vägg  
direkt

vägg 
direkt - indirekt

opal diffusor      

prismatisk diffusor   

Shielded Lens    

VARIANTER
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LEY
I LINJER ELLER ENSKILD ARMATUR
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LEY

Shielded Lens armaturer i rad 1 368 mm långa, utdragbara i steg om 456 mm. 

 

 
 

Diffusorarmaturer i rad 1 120 mm långa, utdragbara i steg om 280 mm.

 

 
 
 
 
 

För diffusorarmaturer i rad finns även hörn.  
Önskas infällda hörn, be om en skräddarsydd lösning.

VALFRIHET

1 120 m
m

590 m
m 590 mm

1 120 mm

1 120 mm 280 mm

1 368 mm 456 mm
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LEY

SKAPA DIN EGEN LINJE MED NÅGRA FÅ KLICK

Online configurator låter dig konfigurera Ley linjer snabbt och enkelt.

Du skapar din egen design och får en lista med ingående artikelnummer.

Behöver du hjälp? Kontakta oss om du vill att vi ska göra en konfiguration åt dig.

FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET

https://ley.etaplighting.com/ley.html?lang=sv
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LEY

Ley finns även som enskild armatur. De senaste versionerna har fördefinierats för dig.  
Du kan beställa dem och få dem snabbare, utan konfigurator.

 Klicka här för att visa produkterna online och för mer ingående information. Andra längder eller kombinationer finns att få via vår konfigurator.

HÅLL DET KORT

OPAL & PRISMATISK DIFFUSOR SHIELDED LENS

1 120 mm

1 400 mm

1 680 mm

1 960 mm

2 240 mm

2 520 mm

2 800 mm

1 368 mm

1 824 mm

2 280 mm

2 736 mm

https://www.etaplighting.com/sv/series/ley-v3
https://www.etaplighting.com/sv/series/ley-v3
https://ley.etaplighting.com/ley.html?lang=sv
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SORTIMENTSÖVERSIKT

LEY

recessed
direct

surface mounted
direct

suspended 
direct

wall
direct

suspended 
direct - indirect

wall
direct - indirect

optik version
infälld
direkt

ytmonterad
direkt

pendlad  
direkt

vägg  
direkt

pendlad  
direkt - indirekt

vägg  
direkt - indirekt

opal diffusor

låg lumeneffekt 1 684 lm/m 
UGR ≤ 25

3 644 lm/m 
UGR ≤ 19

hög lumeneffekt 2 750 lm/m 
UGR ≤ 25

5 950 lm/m 
UGR ≤ 22

prismatisk diffusor 1 250 lm/m 
UGR ≤ 19

Shielded Lens

medelbred 2 060 lm/m 
UGR ≤ 19

3 665 lm/m 
UGR ≤ 19

mycket bredstråland 1 754 lm/m 
UGR ≤ 19

3 000 lm/m 
UGR ≤ 19

 
Alla mått för 4 000 K och – vid skärmad lins – vit optik.
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LEY

YTMONTERAD

Osynliga fästen

INFÄLLD

Enkel monteringskonsol (total höjd 71,5 mm)

Klicka dit armaturhuset där du vill  
(flexibel placering)

Sömlös integrering

PENDLAD 

Minimalist suspension & premium ceiling cap

Enkel-wire pendel & skjutbara pendelfästen 

ENKEL INSTALLATION 
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LEY

LINJER

Segmenten skjuts enkelt ihop  
mekanisk och elektrisk anslutning.

Anslutningen är säkrad och tight.

INSTALLATIONSVIDEOR

  Titta på installationsvideorna  
från Ley på YouTube

ENKEL INSTALLATION 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLswUJLk5ejp76KIV0oFKRFg_Ok5kkgLzj
https://www.youtube.com/playlist?list=PLswUJLk5ejp76KIV0oFKRFg_Ok5kkgLzj
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LEY KUNDANPASSAD

LEY

På förfrågan kan vi förse Ley – oberoende på vilken optik -

i anpassade RAL färger

med LED-modul för  
nödbelysning

med ljusstyrningssystem 

med andra  
färgtemperaturer

med högre ljusflöde

Vi kan göra mycket mer! Kontakta oss:  
info.se@etaplighting.com eller 0303-91155

med nödljusenhet för 
nödbelysning

med anpassade vinklar 
(vertikal, > eller < 90°)

mailto:info.se%40etaplighting.com?subject=
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LEY
CIRCULARITET

  
MAXIMERAD LIVSLÄNGD : 

• Ley bibehåller 97% (up till 99%) ljusutbyte efter 50 000 brinntimmar  
(L97B50 @50 000h).

• Lång livslängd för drivdonet: 100 000 timmar (Tc max. 65°C).
• 5 års garanti, drivdon ingår.

 
LÄTT ATT UNDERHÅLLA OCH DEMONTERA:

• Drivdonet är skruvad, inte nitad och kan enkelt bytas ut.
• Ley är ihopbyggd endast med skruvar (inget lim eller svetsning).

 
MATERIALER SOM ANVÄNDAS:

• 64% elektronik
• 27% metall
• 4% packaging (cartboard)
• 3% färg
• 2% plast

 
TILLVERKADE I EUROPA:

• Utvecklad och tillverkad i Belgien.
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LEY

Som en aktiv medlem av The Shift har ETAP åtagit sig 
att uppnå en koldioxidminskning på 55 % fram till 2025.

I enlighet med det vetenskapligt baserade målinitiativet 
är vårt mål satt med målet att begränsa och så 
småningom bromsa den globala temperaturökningen 
och bidra till en koldioxidfri ekonomi.

Och som trendsättare när det gäller att erbjuda Circular 
LaaS förbinder vi oss att utveckla långvariga produkter 
med minimal användning av jungfruliga naturresurser 
som är lätta att underhålla och renovera.

ETAP:S KOLDIOXIDÅTAGANDEN
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LEY

KONTAKT

   info.se@etaplighting.com
  +46 (0)303 91155

   www.etaplighting.com 

ÄR DU INTRESSERAD?

Håll dig uppdaterad om ljusteknik och 
ljusutveckling genom att prenumerera på 
vårt nyhetsbrev.

JA, REGISTRERA MIG

MODULÄR BELYSNING

Uppgifterna i denna publikation är dock inte bindande och kan ändras på grund av teknisk 
utveckling. ETAP Lighting Internationael är inte ansvarskyldigt för skada, av vilket slag det 
vara må, till följd av använd-ningen av detta dokument.

mailto:info.se%40etaplighting.com?subject=
https://www.etaplighting.com/sv
https://www.etaplighting.com/sv/schrijf-je-in

