
StyLED
LED armatur til belysning af større og mindre veje



Et effektivt LED armatur, som gør det muligt at kontrollere lyset, således 
at større veje samt veje i beboelseskvarterer belyses i overensstemmelse 
med internationale standarder (EN 13201).

Det nye vejarmatur StyLED er en unik kombination 
af design og teknisk innovation, som f.eks. 
banebrydende optik, lysteknik og design

2



StyLED afspejler den sofistikerede LED-teknologi og dens fremtid ved 
at forbedre belysningsniveauet og fleksibiliteten og tilføre yderligere 
æstetisk værdi til gadebilledet. Samtidig reduceres energi- og 
vedligeholdelsesudgifter i væsentlig grad.

• Fås i to versioner og med 
forskellige lumenværdier – 
passer til hovedveje (op til ME2-
belysningsklasser) samt veje i 
beboelsesområder

• Innovativ optik giver mulighed 
for programmering af 15 
forskellige lysfordelinger for 
præcis tilpasning af armaturet til 
forskellige anvendelsesområder

• Fuld kontrol over lyset via 
separat dæmpning eller et 
fjernovervågningssystem (trådløst 
eller via forsyningsnettet)

• Producerer hvidt lys (4200K)

• Forseglet optisk enhed og 
afkøling med henblik på 
pålidelig drift i hele levetiden 
og let rengøring

• Mastearme og vægbeslag 
i samme design giver et 
harmonisk helhedsindtryk

• El-udstyret og den optiske 
enhed findes i to separate rum 
for optimeret afkøling
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Præstation
Belysningen: Fås i to versioner og fem belysningsniveauer – fra 
2.900 lumen (39W) til 9.650 lumen (129W) – produktprogrammet 
passer perfekt til større veje, hvor hastighed og trafikniveau kræver et 
højt luminansniveau og lav blænding. Tilsvarende er løsningen perfekt 
til mindre veje og veje i beboelsesområder, samt alle områder hvor 
belysningsstyrke og regelmæssig jævn belysning er vigtigst.

Flere rækker LED, der bruger en blanding af forskellige linser (fig. 1) til 
henholdsvis direkte og langsgående lysfordeling, er placeret i vinklede 
reflektorer, der øger den tværgående lysfordeling. Det giver en lagdelt 
effekt, som bibeholder lysfordelingen ved dæmpning eller for tidlig 
LED svigt og giver god blændingskontrol. Da lysdioderne producerer 
retningsbestemt lys, belyser de kun de områder, der skal belyses, og 
maksimerer belysningsarmaturets effektivitet og dermed afstanden 
mellem lygterne,

I kombination med en dynamisk driver kan StyLED med EQflux® 

programmeres til forskellige 15 lysfordelinger (se modsatte side). 
StyLED kommer med standardinstillingen 50/50, men Thorn 
specialfremstiller armaturet i overensstemmelse med 
kravspecifikationerne for anvendelsesområdet.

Formgengivelse og farve: Præcisionsoptik sikrer gode synsbetingelser 
med en farvegengivelse på Ra 70, hvilket er højere end de fleste 
traditionelle lyskilder. Det betyder, at lygten bidrager til at udvide bilisters 
og fodgængeres synsfelt

Blødt og behageligt lys: Enhederne genererer en lagdelt lysfordeling, 
så iagttagerens øje modtager lyset fra forskellige lyspunkter og ikke fra 
direkte, højintensive stråler, hvilket minimerer blænding.

Præstation: giver den bedste 
visuelle effektivitet

Effektivitet: energibesparende 
og praktisk samt reducerer CO2-
udslip og affald. Giver lys, der er 
praktisk og effektivt at installere, 
betjene og vedligeholde

Komfort: skaber trivsel og 
giver energi

Disse grundlæggende 
egenskaber fremhæves 
igennem denne brochure

Hos Thorn anerkender vi vores 
ansvar mht. bæredygtighed, 
og med PEC-programmet har 
vi introduceret en vidtrækkende 
filosofi, der understreger vores 
holdning til belysningsdesign 
og implementering. Programmet 
er baseret på et princip om, at 
præstation, effektivitet og komfort 
er afgørende for belysningens 
visuelle effektivitet.

Eksempler
Trafikvej for ME2 EN13201-krav med StyLED 129W

Vejbredde (m) Vejtype Armaturets hældning Udhæng (m) MF

4x3,5 R3 0° 0 0,8

Højde (m) Afstand (m) Lmid (cd/m2) Uo Ti (%)

8 32 1,53 0,58 9,7

MF (vedligeholdelsesfaktor) = 0,8. Belysningsanlægget dæmpes i 72 % af tiden ned til 
66 % af effekten, 10 °C gennemsnitlig nattetemperatur på årsbasis, i et område med 
lav forurening og 4 års rengøringsinterval Sammenlignet med konventionel belysning fra 
Thorn Triumph 2 150W HST-lygter har projektet forbedret masteafstand fra 29 m til 32 m, 
samtidig med at belysningsniveauet bevares. Resultatet: fire lygter mindre pr. km.

Cykelsti i boligområde med krav iht. S2 EN13201 ved brug af StyLED 52W

Vejbredde (m) Vejtype Armaturets hældning Udhæng (m) MF

7m R3 0° 1 0,8

Højde (m) Afstand (m) Emid (lx) Emin (lx)

6 30 10 3,15

MF (vedligeholdelsesfaktor) = 0,8. Belysningsanlægget dæmpes i 90 % af tiden ned til 
50 % af effekten, 10 °C gennemsnitlig nattetemperatur på årsbasis, i et område med lav 
forurening og 4 års rengøringsinterval. Sammenlignet med konventionel belysning fra 
Thorn Lemnis 70W HIT-lygter forbedrer projektet belysningens ensartethed (Emin/Emid), 
samtidig med at masteafstanden bevares.

Se side 9 for oplysninger om miljø/bæredygtighed

Fig. 1
Diagrammet viser optikkens princip: 
Overfladen belyses af hele det optiske 
system, og lysdiodernes overlapning hindrer 
mørke områder.

Fig. 2
EQflux®-systemet med intelligent driver gør 
det muligt at tilbyde 15 forudindstillede 
lysfordelinger ved hjælp af en dynamisk 
rekonfiguration af lysdioderne. 
Standardindstillingerne på 50-50 passer  
til de fleste anvendelsesområder.
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Smalstrålet Bredstrålet Bredstrålet med cut off

Nøgle

StyLED gør det 
muligt at styre 
den tværgående 
lysfordeling 
på smalle og 
brede veje med 
et reduceret 
bagudrettet lys til 
vægmontering eller 
til områder, hvor 
der ikke er brug for 
bagudrettet lys

Armaturerne på side 
11 leveres med en 
standardindstillet 
lysfordeling 
(50/50) – ønskes en 
anden lysfordeling 
programmeres den 
på fabrikken før 
levering.

C180/C0
C270/C90
Cmax 165

Gadesiden Gadesiden GadesidenFortovssiden Fortovssiden Fortovssiden



Effektivitet
Energiforbrug: LED kan reducere energiforbruget, da de kræver 
mindre effekt. StyLED har en høj effektivitetsfaktor (op til 75 lumen/W 
for armaturet). Lysstyring sker via separat dæmpning eller via et 
fjernovervågningssystem (trådløst eller via forsyningsnettet)

Driftsikker: I en traditionel gadelygte, der bruger udladningslamper, 
holder lyskilden typisk fire år. StyLED har en levetid på 80.000 timer 
(L70 ved Ta 25 °C), hvilket svarer til 20 år under forhold med gadebelysning 
ved varme nætter og 4.000 timers brug p.a. Hvis en lysdiode svigter, 
forringes lysmængden langsomt over tid.

Vedligeholdelse: Med en forseglet optisk, er det kun lygteglasset, 
der kræver regelmæssig rengøring udvendigt, hvilket dermed reducerer 
behovet for vedligehold, og mindsker CO2-udslip fordi forbruget af drivere, 
mandskabsstimer og brændstof til servicevogne mindskes

Lav miljøpåvirkning: Præcis styring af lyset reducerer generende lys 
(ULOR 0 %), og lysdioder indeholder ingen kviksølv eller kemiske elementer.

StyLED har 
beskyttet 
køling og glas 
over optikken 
som muliggør 
rengøring

LED armaturer uden 
beskyttet køling og 
beskyttelsesglas 
leder til højere 
temperaturer og 
vanskeliggør 
rengøring, 
hvorved levetid for 
lysdioderne afkortes.

Sammenligning af transmission af lyset ved brug af forskellige afskærmningsmaterialer: 
plast ældes, mens glas består

Optisk enhed og køleelement er støvafvisende, så det højest mulige belysningsniveau bevares

StyLEDs designkoncept

Lang levetid og højt belysningsniveau

Almindeligt LED designkoncept

Nedsat levetid og belysningsniveau

StyLED med glasafskærmning

Andet armatur med plastafskærmning

Lysudbytte

Tid

-15 % efter 12 år
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Komfort
Atmosfære og stemning: Alt for tit betyder høj præstation, at 
man går på kompromis med designet. Omvendt kan et dårligt design 
føre til at den potentielle bruger konkluderer, at de kan forvente lavere 
resultater. LED giver mulighed for at designe smartere og veludførte 
gadearmaturer, der ikke blot passer bedre ind i omgivelserne, men 
som desuden kombineres med mastearme og vægbeslag i et smalt og 
elegant monteringssystem. StyLED har en stærk visuel identitet med 
fokus på funktion. Systemet installeres i 4 eller 8 m højde på en enkelt 
eller dobbelt arm, og bevarer fornemmelsen og indtrykket af et enkelt, 
sammenhængende designet miljø. StyLED er tilføjet Thorns online City 
Visualisation-program, der fungerer som et hjælpemiddel, når man skal 
danne sig et indtryk af kombinationen af mast, arm og armatur i de 
rette omgivelser.

Download på: 
www.thornlighting.com/road_lighting/COM/download/
CityVisualisation.zip

Muligheden for at vælge forskellige lumenværdier, inklusive bredstrålende 
(extensiv) lysfordelinger, der giver en blødere overgang af belysningsniveauerne, 
hvor lidt af lyset når områder uden for vejen. Den bredstrålende lysfordeling 
er også tilgængelig med afskærmning bagtil, når der ikke ønskes belysning 
bag masten.

Hvidt lys: Komfortabelt hvidt lys (4200K), der giver en fornemmelse af 
sikkerhed og velvære.

Tilfredshed: Lysdioder tænder og slukker med det samme uden flimmer. Brug 
af lysstyring kan kontrollere lyset, så det passer til forskellige begivenheder.
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Selv ved brug af LED af højeste kvalitet kan resultatet påvirkes 
negativt ved utilstrækkelig afkøling, optisk kontrol, drivereffekt, 
omgivelsestemperatur eller endda rengøringshyppigheden.

Vedligeholdelse
Det er en almen misforståelse, at LED er “vedligeholdelsesfri” 
og dermed ikke kræver vedligeholdelse under driften. Men en 
“vedligeholdelsesfri” LED er ikke hele billedet. Et dårligt designet 
armatur med selv de bedste LED kan kræve lige så meget 
vedligeholdelse som en almindelig gadelygte.

Når man designer gadebelysning, er det almindeligt at definere en 
vedligeholdelsescyklus for installationen. Tre primære faktorer påvirker 
lystabet over en installations levetid: miljøets renhed, det specificerede 
armatur og den anvendte teknologi for lyskilde og kontrol.

I beskidte og tungt trafikerede miljøer giver en konstruktion med 
opadrettet varmeafledning og/eller åben LED-optik mulighed for lagring 
af smuds og er vanskelig at rengøre. StyLED bruger en lukket glasoptik 
(plastik nedbrydes over tid) og en smal varmeafleder, som hindrer smuds 
i at trænge ind i lygten, og derfor er det kun de udvendige overflader, 
der kræver rengøring, og som kan rengøres grundigere.

Tilpas LED belysningen til anvendelsesområdet

Temperatur og effekt
Der er to afgørende faktorer, der spiller ind, hvad angår et LED armaturs 
levetid og belysningsniveau: temperatur og effekt.

Den væsentligste årsag til nedsat belysningsniveau er den varme, 
der genereres ved LED-forbindelsen (Tj), der påvirkes af tre ting: 
omgivelsestemperatur, drivereffekt og afkøling.

Datadiagrammet for StyLED (Fig. 1) viser, at en omgivelsestemperatur 
på 5 °C og min. 70 % bevaret lysudbytte giver en levetid på >110.000 
timer. Men den viser også, at levetiden falder drastisk til 60.000 timer 
hvis faktorerne ændres til en omgivelsestemperatur 15 °C og et bevaret 
lysudbytte på 80 % (=L80). Begge udsagn er korrekte, men relaterer 
sig hver især til forskellige forudsætninger i et specifikt driftsmiljø. 
Derfor offentliggør Thorn StyLED armaturdata, der gælder for en 
standardmæssig laboratorietemperatur på 25 °C: L70 ved 25 °C = 
80.000 timer.

Anvendes LED med en højere effekt, stiger lysudbyttet, men det koster: 
Varmen stiger, og dermed reduceres den forventede levetid. StyLED 
fungerer optimalt med 500 mA.

Da lyset fra LED ikke afgiver varme på samme måde som infrarød 
stråling (IR), må varmen bortledes via passiv eller aktiv afkøling. Uden 
passende varmeafledning eller ventilation stiger enhedens temperatur, 
og fortsat drift ved høj temperatur vil medføre permanent nedsættelse af 
belysningsniveauet og forkortet levetid.

StyLED bruger en uovertruffen konstruktion til at aflede varmen og 
bevare en lav driftstemperatur på 65 °C og give det forventede 
belysningsniveau, levetid og farve.

LED præstationerne bør ikke 
stå alene i bedømmelsen af et 
armaturs præstation, da der er så 
mange andre faktorer, der skal 
tages i betragtning:

Fig. 2. Eksempel på bevaret lysudbytte hos StyLED kontra vedligeholdelsesfaktor
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Fig. 1. Grafen viser, hvordan omgivelsestemperaturen påvirker lygtens levetid

Drift af StyLED kontra omgivelsestemperatur og MF (vedligeholdelsesfaktor) for LED

Vedligeholdt belysningsniveau

Omgivelsestemperatur i °C
Projektdata: 15 °C omgivelsestemperatur -
Medium forureningsniveau – 50 % dæmp af effekt i 72 % 
af driftstiden (beboelsesområde)
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Energi/Dæmpning CO2
Brug af dæmp forhindrer overbelysning og øger levetiden for LED. 
Til forskel fra konventionelle damplamper (HID), hvor muligheden for 
dæmpning er begrænset, tillader LED større fleksibilitet, når det gælder 
lavere belysningsniveauer, trinløs drift, og brugen af mere avancerede 
lysstyringsteknologier, samtidig med at farve og effektivitet bevares. 
Med LED reduceres energiforbruget forholdsmæssigt i samme takt som 
dæmpningsprocenten, hvilket adskiller sig fra dæmpning af en HID-
lygte, hvor underdrift af lyskilden er ineffektivt rent energimæssigt.

Over tid kan de yderligere besparelser ved dæmpning af lysdioder 
udligne den højere investering i projektet og give en realistisk 
alternativ løsning til konventionelle lyskilder. Besparelserne vil stige 
i takt med fremtidige prisstigninger på energi. En reduktion af 
gadebelysningsniveauet har desuden miljømæssige fordele, idet CO2-
udslippet nedsættes, og generende lys yderligere reduceres.

StyLED er forsynet med et selvstyrende dæmpningssystem, således 
at man kan nedsætte energiforbruget samtidig med, at man bevarer 
farvetemperaturen og effektivitet. De forskellige dæmpningsniveauer 
styres automatisk afhængig af, hvor lange nætterne er.

Da mange trafikruter kun har myldretidstrafik i en kort periode, giver 
det mulighed for at reducere belysningsniveauet resten af natten, hvor 
der er mindre trafik - uden at gå på kompromis med sikkerheden. 
Belysningsniveauerne kan reduceres med en eller flere belysningsklasser 
alt efter anvendelsesområde. F.eks. kan belysningsniveauerne på en 
større vej (klasse ME2) reduceres med en belysningsklasse, når der kun 
er lidt trafik, mens en nedsættelse på to klasser kompromitterer de krav, 
der fremgår af EN13201. For en vej i klasse S2 i et beboelsesområde 
viser beregningerne mulighed for en eller to klassereduktioner. Derfor 
tilbydes StyLED med flere forudindstillede cyklusser (fig. 1).

Dette er en hurtig oversigt for at vise armaturets muligheder.

Fig. 1: StyLED med dæmpningscyklusser i henhold til anvendelsen

Vej i beboelsesområde med krav iht. S2 EN13201med brug af StyLED 52W

1 km vej – årlige gennemsnitstal Uden dæmp
(100%)

10 timer 
v/50% 

reduktion

Besparelser

W/lx/m² 0,02 0,01 -50%

CO2-udslip/år 96kg 52kg -46%

Energiforbrug/år (system) 209kWh 114kWh -45%

L80-systemets levetid 50.000 t 65.000 t 30%

Med konventionelle lygter (Thorn Lemnis HIT 70W) er energiforbruget pr. lygte p.a. 
359kW, men med StyLED er forbruget 114kW = 68 % mindre. Tilsvarende er  
w/lx/m2-tallet for at opnå S2 0,04 – fire gange tallet for StyLED (0,01). 
Desuden er lyskildens levetid mere end fire gange længere med StyLED.

Trafikvej med krav iht ME2 EN13201 med brug af StyLED 129W

Årlige gennemsnitstal  
for projektet

Uden 
dæmp

Dæmpningscyklus 
8 timer v/34 % 

reduktion

Besparelser

W/cd.m²/m² 0,38 0,29 -24%

CO2-udslip/år for 1 StyLED 238kg 206kg -13%

Energiforbrug/år for 1 StyLED 518kW 448kW -14%

L80-systemets levetid 50.000 t 70.000 t +29%

Med konventionelle lygter (Thorn Triumph HST 150W) er energiforbruget pr. lygte p.a. 
748kW, men med StyLED er forbruget 448kW – 40 % mindre. Tilsvarende er  
w/cd/m2-tallet for at opnå Me2 0,51 – næsten det dobbelte af tallet for StyLED (0,29). 
Desuden er lyskildens levetid mere end fire gange længere med StyLED.
Se side 4 for belysningsdata.

Bymidte

Trafikveje

Beboelse

Effektreduktion 
på x % giver 
tilsvarende x % 
belysningsniveau

SlukTænd 20.00 22.00 24.00 06.00

100 %

75 %

66 %

50 %
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Udførelse
Armaturhus og beslag: 
Sprøjtestøbt aluminium, lakeret, 
lys grå textur (Akzo 150)
Afskærmning: Hærdet glas, 
selvrensende behandling fås 
på forespørgsel

Installation/Montering
Armaturet monteres på 
mastearm (kort eller lang)  
via 2 skuer i armen.
Mastearmen (kort eller lang) 
monteres i masten med 
Ø60x 90mm lang studs.
Samlingen holdes på plads af 
2 rækker á 3 skruer ved 120°
Kabelforskruning for  
Ø8-13 mm kabel
Adgang til el-udstyr muligt 
på stedet, efter skruer løsnes.
Adgang til optisk system muligt 
når skruer er løsnet.
Leveres klar til installation med 
standardindstillet lysfordeling på 
50/50. Kan forprogrammeres til 
andre lysfordelinger på fabrikken 
inden levering.
Armatur og mastearm leveres i 
separate kasser.

El-udstyr og dæmp
 Klasse II.
Elektroniske el-udstyr.
Versioner findes for: 100 % lys, 
Power Reduction eller Telea RF

Standarder
Konstrueret og produceret i 
henhold til  
EN 60598-2-3;  
EN 13-201; EN-40
Ta -25° C/+35° C
Vægt: Maks. 17 kg (armatur)
Maks. Vindfladeareal: 0,14m2

IK08
IP66 optik
IP66 el-udstyr

Produktegenskaber

StyLED - armaturdata
Armaturets 
lysmænde

System-
effekt

2900lm 39W

3850lm 52W

5800lm 77W

7700lm 103W

9650lm 129W

Data kan forandres pga den teknologiske 
udvikling af LED egenskaber. 
Kontakt os, eller besøg vores hjemmeside,  
for at kontrollere effekten af StyLED-armaturer.

StyLED på kort arm for mastetop StyLED på lang arm for mastetop

Projekteret vindfladeareal: 0,08m2

Enkeltarm for mastemontering
Dobbeltarm for mastemontering

Projekteret vindfladeareal: 0,09m2

Projekteret vindfladeareal: 0,14m2

Enkeltarm
Dobbeltarm

Armaturets brugstid  
> 50.000 timer ved 25 °C Ta 
og 80 % bevaret lysudbytte 
(L70: 80.000 timer)
Farvetemperatur:  
4200K med Ra = 70
Driver: 500mA.
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Lysstyring
e-Control er et initiativ 
fra Thorn, som har til 
hensigt at øge brugen 
af dæmp og lysstyring 
i armaturer og 
belysningsløsninger.

Det fortsatte fokus på 
øget effektivitet og lavt 
energiforbrug (hvad angår 
både omkostninger og miljøet) 
samt behovet for mere fleksible 
belysningsanlæg har givet 
større bevågenhed omkring 
mere effektiv styring.

Specifikationer

Bestillingsguide for StyLED CL2
Armatur og mastearm bestilles separat

SAP-koder

Armatur-
form

W Optik 100 % output Bymidte Trafikvej Beboelse Telea RF

6 timer 
m/75 % output

8 timer
m/66 % output

10 timer 
m/50 % output

Kort

39

Smalstrålet 36.07640.106740 36.07640.106757 36.07640.106764 36.07640.107068

Bredstrålet 36.07640.106696 36.07640.106702 36.07640.106719 36.07640.107044

Bred m/reduc.
bagudrettet lys

36.07640.106634 36.07640.106641 36.07640.106665 36.07640.107020

52

Smalstrålet 36.07640.106573 36.07640.106580 36.07640.114653 36.07640.106597 36.07640.107006

Bredstrålet 36.07640.106443 36.07640.106450 36.07640.114646 36.07640.106467 36.07640.106986

Bred m/reduc.
bagudrettet lys

36.07640.106399 36.07640.106405 36.07640.114639 36.07640.106412 36.07640.106962

Lang

77

Smalstrålet 36.07640.106351 36.07640.114684 36.07640.106368 36.07640.114738 36.07640.106948

Bredstrålet 36.07640.106313 36.07640.114677 36.07640.106320 36.07640.114721 36.07640.106924

Bred m/reduc.
bagudrettet lys

36.07640.106269 36.07640.114660 36.07640.106276 36.07640.114707 36.07640.106900

103

Smalstrålet 36.07640.106214 36.07640.106221 36.07640.106887

Bredstrålet 36.07640.106177 36.07640.106184 36.07640.106863

Bred m/reduc.
bagudrettet lys

36.07640.106139 36.07640.106146 36.07640.106849

129

Smalstrålet 36.07640.106085 36.07640.106092 36.07640.106825

Bredstrålet 36.07640.106047 36.07640.106054 36.07640.106801

Bred m/reduc.
bagudrettet lys

36.07640.105996 36.07640.106009 36.07640.106788

StyLED er “fremtidssikret” til løbende at kunne udvikle sig med LED-udviklingen. Kontakt os, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

PowerLine Radio  
Frequency

Nedenstående armaturer har en standardindstilling for 
lysfordeling på 50/50 (se side 5)

Power  
Control

StyLED arme og beslag
Type SAP-kode

StyLED enkeltarm for mastetop* 36.07640.107327

StyLED enkeltarm for mastetop** 36.07640.109086

StyLED dobbeltarm for mastetop* 36.07640.109079

StyLED dobbeltarm for mastetop** 36.07640.109093

StyLED sidearm 36.07640.109116

StyLED vægbeslag 36.07640.109109
* kort arm
** lang arm
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