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MODERNE LYS TIL FREMTIDEN
HOS ENCEPA TAGER VI LYS ALVORLIGT

DET GODE LYS
GENNEMTÆNKT LYSDESIGN

Encepa tilbyder seriøs rådgivning og sparring for at skabe 
DET GODE LYS. 

Når vi arbejder med en lysløsning, går vi grundigt til værks og 
tilbyder komplette design og leverancer. 

Et gennemtænkt lysdesign skal opfylde krav og ønsker til 
lyset, funktionaliteten og energiforbruget - og det færdige 
resultat skal, i lige så høj grad, skabe oplevelser, sikkerhed 
og menneskelig trivsel.



Sammen med AART designers har vi skabt 
SKY, en parklygte i et enkelt, skandinavisk 
design.

I SKY er lyskilden (LED) skjult bag blændrin-
gen i bunden af armaturet og giver et be-
hageligt, indirekte lys, som reflekteres og 
afgrænses af den hvælvede top.

Belysning med et rotationssymmetrisk ar-
matur som SKY skaber miljø, idet ikke 
alene trafikarealet, men også omgivelserne 
belyses. Spildlys begrænses ved hjælp af 
tagpladen. Der er mulighed for at afskærme 
armaturet for helt at undgå baglys.

SKY PARK
Design: AART designers

www.focus-lighting.dk · www.foxdesign.se · www.akb-lighting.no

LYS I BEDSTE 
KVALITET

- DER HOLDER 
HVAD DET LOVER

Hos Encepa har vi nøje testet og udvalgt et bredt program 
af LED produkter, som vi kan stå inde for. Vi kræver produk-
ter i den bedste kvalitet, der giver et godt og behageligt lys 
med den rette farvegengivelse, energiforbrug og lysmæng-
de til prisen. 

Fra bl.a. engelske Kosnic Lighting Ltd. har vi et af markedets 
bredeste programmer af kvalitets-LED, der dækker alt fra 
patenterede og elegante lyskilder til effektive og optimale 
armaturer, ude såvel som inde. 



BETTER LIGHT
BETTER LIFE!

For Encepa handler et godt lysdesign om den menneske-
lige trivsel, men også om hvordan vi og vores produkter 
påvirker miljøet og klimaet.

Ved at modernisere fra traditionelt lys til LED opnås store 
energimæssige fordele. Et gennemtænkt lysdesign kan 
samtidig sikre den menneskelige trivsel efterfølgende ved 
f.eks. at vælge den rette lysfarve, automatik og en god 
lysfordeling.

Ud over en høj energieffektivitet, har nutidens LED en ræk-
ke andre miljømæssige fordele. De er ekstremt holdba-
re, har et meget lavt lystab over tid, afgiver næsten ingen 
skadelig UV-stråling og hverken produceres med eller in-
deholder kviksølv, i modsætning til traditionelle lavenergi 
lyskilder.

LYS PÅVIRKER MENNESKER, 
KLIMA & MILJØ



ENERGIBESPARELSE:
LYS:

FARVETEMPERATUR:

79%
+100%
20-500 lux
3000k 

ODENSE CONGRESS CENTER
DANMARKSSALEN 
300 ældre loftspots med 150W halogenpærer stod til udskift-
ning i den store sal på 1.620 m2.

Løsningen blev valgt med 35W LED-spots med DALI-styring, 
som kan oplyse rummet til over 500 lux under konferencer 
og helt ned til 20 lux ved julefrokoster og stearinlys-middage. 

Vigtigste krav var behageligt, varmt lys med tilbagetrukket lys-
kilde, der ikke generer tilskuerne i salen og stadig giver flotte 
buer på væggene.

Projektet er udført i samarbejde med LINDE-EL A/S.

CL94 LED Downlight



Indus-I LED armatur

METRO THERM A/S
MONTAGEHAL - HELSINGE
100 dobbelt-rørs-armaturer i den ca. 1.700 m2 store mon-
tagehal stod til udskiftning da lys, energiforbrug og vedlige-
hold ikke var tidssvarende. 

Løsningen blev valgt med nye, robuste industri-armaturer 
med integreret LED fra engelske Kosnic. Herved blev lys-
mængden hævet med omkring 50% til ca. 300 lux overalt 
i hallen.

Af hensyn til medarbejdernes sikkerhed ved strømsvigt blev 
20% af armaturerne valgt med Kosnics unikke, indbyggede 
nødmodul til 3 timers batteridrift ved strømudfald.

Projektet er udført i samarbejde med SPOT INSTALLATION 
A/S.

63%
+50%
300 lux
4000k 

ENERGIBESPARELSE:
LYS:

FARVETEMPERATUR:
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