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LINIA FLAT LED indsatser har et minimalistisk og elegant udtryk, der gør dem anvendelige i mange forskelli-

ge sammenhæng. Lysteknisk/energimæssig er de væsentlig bedre end lysrør og LED rørsløsninger.  

Producenten RIDI fra Tyskland, har fravalgt at anvende LED rør og har i stedet udviklet et system af mikro-

prismatiske afdækninger, der kan styre lyset effektivt og som er tilpasset de meget små LED lyskilder. De 

prismatiske afdækninger sikrer samtidig et minimum af ubehagsblænding.

LED armaturet er udstyret med dioder, som garanterer maksimal effektivitet og lysudbytte.

Armaturet forsynes i overensstemmelse med lavvoltsdirektivet og har fuld overfladekontakt med aluminium 

profilen, for en optimal varmeafledning af lysdioderne.

LINIA FLAT er opbygget over et sammenbygget skinnesystem, der indeholder en patenteret WAGO 5-, 7- 

eller 11-leder strømskinne, der gør det muligt at montere LED indsatserne og andet tilbehør efter behov.  

Alt monteres stort set uden brug af værktøj.

LINIA FLAT systemet er anvendeligt ved både nybygninger og renoveringsopgaver. Det sammenhængende 

fleksible skinnesystem gør det nemt ved renoveringsopgaver, at montere armaturer uden der skal ændres 

væsentligt i den eksisterende installation.

LINIA FLAT LED er IP54 og godkendt for omgivelses temperaturer (TA) fra -25° til +35°.

Det minimalistiske udtryk og de mange forskellige mikroprismatiske lysstyringsmuligheder gør LINIA FLAT 

LED anvendelig i særdeles mange sammenhænge. Fra lager/produktion/køle- fryserum, over butikker til 

kontorer, skoler og sportshaller. Der findes indsatser, der passer til ethvert behov.

Kontakt vores salgs– og projektafdeling, som står klar med forslag, beregning og tilbud.

LINIA LED 
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Et anlæg, der forbedrer lyskvaliteten til glæde for de ansatte.

Ved det pågældende autoværksted optimerede man ikke kun på elregningen, også arbejdslyset fik et løft. Det nye anlæg tilføjede mere lys, samt ændrede farven 

på lyset fra 3000 til 4000 kelvin - det daglige arbejdslys for de ansatte i autoværkstedet minder nu mere om dagslys, hvilket øger velværen hos de ansatte.

Thybo Biler, Holstebro
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Perfekt belysning med LINIA BLACK

Nyt og topmoderne værksted hos Mercedes-Benz Ejner Hessel i Århus, en del af et 6.200 kmv renoveret og udbygget bilhus. Værkstedet inde-

holder bl.a. Mercedes-AMG performance Center, så ud over en god belysningsløsning, er et eksklusivt udtryk vigtigt - LINIA FLAT i sort passer 

perfekt hertil. Systemet er særdeles egnet til netop disse lokaliteter pga. af fleksibiliteten og den hurtige og effektive montering. 

Ejner Hessel, Tilst
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Ejner Hessel, Tilst
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Overalt i butikken er der tænkt på kunden. 

Kunden skal kunne orientere sig og nemt finde rundt i butikken. 

Samtidig skal det være muligt at spotte de ekstra gode tilbud, der er ’’markeret’’ med spots.

Ekstra fokus på de gode tilbud!

Elgiganten Fields, KBH



Side 7

Elgiganten Fields, KBH
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Det primære belysningsanlæg hos Hørkram i køle-fryse lagerne, er udført med LINIA skinnesystem. Med temperaturer ned til -25° i fryselagerne er LINIA, specielt egnet til de lave 

temperaturer.

I reolgangene er LINIA systemet, i visse områder, installeret i 12 meters højde og der er anvendt armaturer med ekstra dybdestrålende lysoptik, således der opnås de ønskede krav på 

200 lux ved gulv samt 100 lux midt på reolvægge.

Watt pr. m2 er helt nede på et gennemsnit omkring 3W, hvilket mindsker energiforbruget markant på den installerede effekt, men også på nedkølingseffekten.

Veloplyst højlager

Hørkram, Aarhus
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Hørkram, Aarhus
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Lavpriskæden ABC i Tarm har foretaget tilbygning til deres eksisterende butik og har til belysningen valgt  

LUMINEX armatursystemet LINIA FLAT VLG-FS 180 – 45 W – 6500 Lumen – 3000 Kelvin  med tværprismer.  

Løsningen giver en behagelig og blændfri belysning, som især skyldes den nye specielle tværprisme. I den eksisterende del af butikken anvendes 58 W TLD lysrør med et 

lux niveau på ca. 600 lux. I det nye anlæg er luxniveauet ca. 1300  lux og energiforbruget er nedsat med ca. 40 %.

Mere lys til færre penge

ABC, Tarm



Side 11

Firmaet Max Jenne i Vejle har bygget nyt højlager. Lux kravet var 300 lux 0,85 m. over 

gulv i reolgangene. 

Dette blev løst med LINIA FLAT ekstrem dybde strålende F280 – 88 W – 10740 LM. Sen-

sor i skinnerne styrer de enkle armaturrækker. 

Skulle dette være udført med aluminiums reflektorer og lysrør/ LED rør, ville det kræve et 

væsentligt højere energiforbrug. Det gode resultat skyldes primært den effektive lysoptik.

Effektiv lysoptik til højlager

Max Jenne, Vejle
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LINIA i skinnesystem. Fra venstre mod højre

1.  Klar akryl  Asymmetrisk 
2.  Klar akryl  Bredstrålende 
3.  Klar akryl  Bredstrålende
4.  Mikroprismatisk Bredstrålende
5.  Klar akryl  Bredstrålende
6.  Opal  Bredstrålende*
7.  Mikroprismatisk Bredstrålende

Asymmetrisk Bredstrålende*Bredstrålende

Luminex Showroom, Horsens
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Installation:

Armaturindsatsen skubbes sammen med skinnen og sikrer både elektrisk og mekanisk samling, helt uden brug af værktøj. Fleksible 

og forseglede endebunde medfører kapslingsklassen IP54

Fåes med én eller to RIDI LED moduler

VLT skinne med patenteret WAGO kliksystem 

Valgfri placering på hele skinnen af enten armaturindsats, blændmodul eller øvrige tilbe-

hørsmoduler, som for eksempel 3 faset strømskinne til spot, stikkontakt eller modul med 

sensor.

1 LED modul: 20W / 24W / 29W / 30W / 45W
2 LED modul: 20W / 24W / 29W / 30W / 36W

VLT

1500mm

1000mm

500mm
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Afhængigt af den ønskede funktion, kan der vælges mellem fem forskellige 

lysfordelinger med PMMA afdækning. Det er, muligt at kombinere forskellige 

lysfordelinger, for at opnå det ønskede resultat.

VLG-F VLG-FS

Ekstrem 
smalstrålende

Smalstrålende
Oplagt til 
reolgang

Bredstrålende
Jævn grundbe-
lysning

Asymmetrisk
Randbelysning i 
butikker o.l.

Dobbelt
Asymmetrisk

Tværprisme
Har lav blænding og kan 
anvendes over alt

LED INDSATS

Ved stræk længere end sensorens dækkevidde på 20 meter, forbindes skinnerne imellem de to sensorer i skinnerækken med et samle led uden styreledning, derved 

afbrydes styreledningen imellem første og anden sensor i strækket.

Dette sikrer, at de individuelle sensorer, samt de tilsluttede armaturer til pågældende sensor, er isolerede på trods af at de er monteret i samme skinnestræk. 

Se vejledende eksempel her under. 1 skinne, 9 armaturer og 3 sensorer.

LINEA skinnesystem tilbydes med indbygget sensor 

Sensor indsatsen klikkes i skinnen og aktiveres igennem den indbyggede styreledning.  Herefter indstilles sensoren ved hjælp af fjernbetjening og der vælges en af de 

pre-installerede indstillinger.

1. sensor styrer de 3 følgende lyskilder 3. sensor styrer de 3 følgende lyskilder2. sensor styrer de 3 følgende lyskilder

Bagside af sensor Samleled Sensor i skinne

Sensor
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VLM STS skinne

ODION XS

Specifikationer
Armaturhus:   Pulverlakeret stål 
Farve:    Hvid, sølv
Tilslutning:  VLT 5
Montering:  Monteres i LINIA VLT skinne

Til brug for øvrige spot moduler.

Specifikationer
Armaturhus:  Aluminium 
Reflektor:  18° / 37° / 60° 
Farve:   Hvid RAL 9016 Grå RAL 9006, Sort RAL 9005, 
Tilslutning: 3 pol
Styring:  ON/OFF
Lyskilde:  LED
RA/CRI:  >80
Farvetemperatur:  3000K, 4000K
Mc Adam: <3
Montering: Monteres i LINIA VLT ST skinne
Garanti:  7 år

ODION XL Specifikationer
Armaturhus:  Aluminium 
Reflektor:  18° / 37° / 60° 
Farve:   Hvid RAL 9016 Grå RAL 9006, Sort RAL 9005, 
Tilslutning: 3 pol
Styring:  ON/OFF
Lyskilde:  LED
RA/CRI:  >80
Farvetemperatur:  3000K, 4000K
Mc Adam: <3
Montering: Monteres i LINIA VLT ST skinne
Garanti:  7 år

18° 37° 60°

18° 37° 60°

LED spot og skinne
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Ophængningsmuligheder

LINIA kan nedhænges i wire, kæde eller monteres direkte på loft. Alle beslag klikkes blot på skinne, uden brug af værktøj.

Samling af skinne

Det smarte samleled sørger for stabil samling af skinner og mellemstykket sørger for gennemfortrådning.

Farvekoderne er også med til at sikre korrekt 

installation 

Når tilslutningsstikket skal monteres i skinnen, kan det kun 

vende på én måde. Den farvede ledning skal være i samme 

side som den farvede del i skinnen.

Undgå fejl ved montering

Hele LINIA skinnesystemet er opbygget på 3 farvekoder.

Blå     5 polet til ON/OFF installation.

Lilla   7 polet til installation med dæmp eller nødlys.

Grøn 11 polet til installation hvor flere faser er nødvendige.

Valgfri placering

Med LINIA skinner er det muligt at placere tilslutningsstikket 

hvor man ønsker. 

Montering

Muligheder
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Installation 

Installation med kabel.

Installation med blød tilledning.

Tilslutning

Uanset om installationen er med kabel eller blød tilledning, så kan tilslutningen ske i samlingerne eller i enden af skinnen

Tilslutning og installation

Udskiftning af LINIA Flat

Besøg vores hjemmeside www.luminex.dk og se videoen, hvor Ronny hurtigt og let udskifter en indsats - helt uden strømafbrydelse og værktøj.
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Finansiering

Nyt lys - finansieret af el besparelsen

I samarbejde med Leasing Fyn tilbyder Luminex finansiering af et nyt belysnings anlæg.  

Leasing Fyn har godkendt finansiering af vores produkt LINIA FLAT LED skinne system. 

Grundlaget er produktets meget høje kvalitet samt at systemet monteres i kæder, stort set uden brug af værktøj. Der ydes fuld garanti under hele finansieringsperioden.

I mange tilfælde kan energi og drift besparelsen finansiere hele finansieringsydelsen.  

Forudsætningen er en positiv kredit vurdering fra Leasing Fyn og minimum krav for en finansieringsaftale er kr. 100.000 kr..

Efter endt finansieringsperiode, vil der være en scrap værdi på minimum 10 % af den samlede købesum som skal afvikles på den sidste finansieringsydelse, til Leasing Fyn.

Løsningen, henvender sig primært til større forretninger, produktionsvirksomheder og lagre idet systemet har sin styrke i store rum både i forhold til energi besparelse og funktionalitet. 

I hele finansieringsperioden yder Luminex en garanti der indebærer fuld service på produktet.
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Finansiering

Vi garanterer

Nyt moderne  LED belysnings anlæg af høj kvalitet.

Ingen store éngangs udgifter.

Finansiering periode op til 7 år.

Delvis eller total finansiering af ydelsen via besparelser på el og drift omkostninger.

Ingen udbetaling.

Total service og garanti på anlægget i hele finansieringsperioden.

Ansøgning om tilskud ud fra de sparede KWH.

Lys - og energi beregninger der understøtter vores forslag/tilbud

 

 Finansiering eksempel 48 mdr.

 

 Investering (inkl. arbejdsløn):   kr. 820.000 ,-

 Energi og drift besparelse pr. måned:  kr. 210.000 ,-

 Besparelse pr. måned:   kr. 17.500,- 

 Finansiering pr. måned:   kr. 17.000 ,-

 

 Scrapværdi ved sidste betaling 82.000 kr.

 Kontant betaling:

 Tilbagebetalingstiden v/kontant betaling 3,9 år (48 mdr.)



Luminex er en seriøs partner, uanset om det 
drejer sig om rådgivning, planlægning, 

projektstyring til i sidste ende at levere dit nye belysningsanlæg. 
Vi har det rigtige produktprogram 

til at dække lige præcis dit behov og 
i vores showroom bliver du rådgivet 

og inspireret til dit kommende projekt. 

Se mere på vores hjemmeside 

www.luminex.dk 

Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev.


