
Korshavn Park LED



Korshavn Park LED fremstår i et tidløst Skandinavisk design, der kan bruges på en baggrund af såvel 
klassisk som moderne byggeri. Korshavn Park LED er designet og produceret i Danmark, i kraftige 
kvalitetsmaterialer, som sikrer, at de holder deres flotte udseende i mange år og er særdeles velegnet 
til offentlig brug.

Serien giver desuden brede anvendelsesmuligheder, da lamperne fås i flere udformninger, hvilket gør 
det muligt at tilbyde et samlet belysningskoncept til udendørs arealer og bygninger.



Korshavn ParK LED:

Ø700 til mastetop eller vægbeslag
Ø500 til mastetop eller vægbeslag
Ø300 til mastetop, vægbeslag eller pullert

Materiale: Galvaniseret stål /  
 Lysteknisk akryl 
 eller Polycarbonat

Finish: Varm Galvaniseret

Mål: Ø700x565 mm.
 Ø500x420 mm.
 Ø300x280 mm.

TIlslutning: 230V, 50Hz, klasse I eller II 
 (LED Driver integreret).

Teknik:  Philips / Tridonic komponenter.

Beskyttelse: IP65. IK10

styring: Intelligent lysstyring - 
 se bagside. Dali, 1-10V m.fl.

Montage: Mastetop Ø60 (L=75 mm)  
 eller Ø76 (L=100mm).

Udførelser: Ø700 - 40W    
 Ø500 - 25W
 Ø300 - 15W

Lysfarve: 3000K eller 4000K. 
 (CRI/Ra.>83) MacAdam3

specielt: Udførelse med stik eller   
 med 4 m kabel til nem   
 tilslutning til mast.

• Korshavn er fra start designet til LED og udsender et behageligt nedadrettet lys.

• Let installation og vedligeholdelse da armaturet er tilpasset eksisterende mastetoppe.

• Fremragende effektivitet som giver store energibesparelser kombineret med minimalt vedligehold.

sTørrELsEr:
Korshavn Park LED Ø700 til 3-4 m. mast.
Korshavn Park LED Ø500 til 2,5-3 m. mast.
Korshavn Park LED Ø300 til 1-1,2 m. mast.

holbech Korshavn Park LED er et elegant og stilrent LED armatur til mastetop. Ideel til 
modernisering og renovering af beboelses- og byområder. 

Design: Lars holbech
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Korshavn Park LED
- nytænkning af udendørs belysning

Lys støj
Mange park lygter er konstrueret med en rundstrålet lys- 
kilde som udgangspunkt, hvilket gør det nødvendigt at 
bremse lyset i de retninger, hvor der opstår blænding.
En del af lyset sendes opad imod en reflektor, for at lede 
det nedad hvor det er ønskeligt, med et stort tab til følge. 
Andre er konstrueret med en opad rettet lyskegle, der via 
en reflektor sender lyset nedad igen. Noget af lyset ram-
mer ikke helt reflektoren, men sendes direkte op i himlen 
eller op på fru Hansen loft på tredje sal. I bedste fald er 
park lygten rigtig konstrueret, og for synet med den lys-
kilde som den er konstrueret til og udsender ikke lys støj. 
Dog bruges der stadig meget energi på at vende lyset 
nedad igen, hvilket i sig selv er er ret uhensigtsmæssigt.

Horisontalt Lys
Horisontalt lys giver tryghed for publikum. Det giver 
tryghed at kunne aflæse et ansigt på en ukendt person 
der går imod dig, f.eks. på en sti eller en parkeringsplads 
en mørk aften. Kan du se personens ansigt, bliver det 
afmystificeret. En vigtig detalje når du vælger udendørs 
belysning.

Korshavn Park - Lys støj & Horisontalt Lys
Korshavn er fra start designet til LED, og også konstrue-
ret til at give et passende horisontalt lys.
Korshavn sender et behageligt blændfrit lys nedad fra en 
stor overflade, samt et dæmpet horisontalt lys ud fra den 
skrå kant på det oplyste frontglas. Korshavn udsender 
kun lys hvor der er brug for det, og yder stor tryghed for 
brugere i aften- og nattetimerne.

Natsænkning (option)
Der er ekstra store besparelser at hente ved natsænkning, 
og Korshavn Park LED tilbydes med flere optioner. 
Vi forprogrammerer dine nye lamper efter din situation 
og ønsker.

1. natsænkning til eksisterende installationer med 
timer styring, og skumring. 
Her kan vi tilbyde at Korshavn forprogrammeres til f.eks. 
dæmpning til 20% efter 3 timer, og f.eks. 5 timer drift 
ved 20%, hvorefter der så øges til 100% indtil timer eller 
skumringsrelæ slukker lygten.

2. natsænkning til eksisterende eller ny installation,
med frit valg af programmering. 
Her benyttes en driver med indbygget beregning af mid-
nat, og vi forprogrammerer lygten med dine geografiske 
data, samt det mønster for belysning og natsænkning 
som passer til netop din situation.

SPD - beskyttelse imod overspændning (option)
Som option kan Korshavn leveres med ekstra sikkerhed. 
SPD står for Surge Protechtive Device, som er en ekstra 
sikring imod overspændning, som følge af fejl i forsyn-
ings nettet eller lynnedslag i nærområdet.

CLO - Constant Light Output (option)
Her forprogrammeres driveren til at øge lyset med ca. 12% 
over 100.000 timer, for at kompensere for lys nedgang 
over LEDéns levetid

Dansk Design – Produceret i Danmark


