
LINJEARMATUR

BÆREDYGTIG BELYSNING 
DESIGNET TIL KONTORER OG GANGAREALER



ET FLEKSIBELT KONCEPT LYS DER FREMMER SUNDHEDEN BÆREDYGTIGT PRODUCERET  

Vi leverer skræddersyede 
løsninger udfra jeres individuelle 

behov. Hvad enten du ønsker 
at bibeholde jeres nuværende 
armaturer, eller at få et helt nyt 

og moderne udtryk. 

Med den rette lysstyrke og 
intensitet får du glæde af lysets 

sunde egenskaber. 
I får et bedre arbejdsmiljø, helt 

uden gener som blænding, 
manglende belysning osv. 

Alle vores produkter er designet 
med omtanke for miljøet. 

Vi anvender bæredygtige ma-
terialer og designer vores nye 
armaturer så de kan skilles ad 
og genanvendes. Det sikrer op 
til 42 % ekstra CO2 besparelser. 

>>  Vores ambition er at gøre op med den traditionelle brug-og-smid-væk kultur der hersker 

mange steder. Vi ønsker at bidrage til en verden hvor vi sætter så lavt CO2 - aftryk som muligt.

Det gør vi ved at genanvende materialer, ombygge i stedet for at indkøbe nyt, 

- og skabe smukke designs af bæredygtige materialer. 

Lars Elmvang, Partner og strategisk direktør i Fischer Lighting. 
                                      

Bæredygtig og fleksibelt linjearmatur til gangarealer og kontorer

Frigg er et elegant linjearmatur i et flot tidsløst design. Designet er fleksibelt, 
så det kan tilpasses arkitektens specifikke krav til udtryk og lysdesign. Arma-
turet kan både anvendes som påbygning eller nedhængt, og det kan leveres i 
forskellige længder og lyset kan ligeledes spredes i en vinkel op eller ned. 
Armaturet kan også leveres med Human Centric Lighting eller indbygget trådløs 
lysstyring. 

Frigg er designet efter cirkulære principper, med det formål at skabe en løsning, 
der kan holde i mange år. Det betyder blandt andet at det er ‘designed for dis-
assembly’ med udskiftelige dele, så man let kan skifte lyskilder og drivere, når 
ny og bedre teknologi kommer på markedet.  
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OPGAVE
Boligselskabet Filosofparken har fået udskiftet alle armaturer på svalegangene 
med Fischer Lightings specialdesignede linjearmatur, Frigg. 

CASE 

Nyt lys med styring løser problem i boligforening 

Beboerne i Filosofparken oplevede store gener med blænding fra be-
lysningen i svalegangene ude foran deres lejligheder. Samtidig var der alt 
for meget lys om aftenen, og alle armaturer var tændt uanset aktiviteten 
på gangene. 

Boligforeningen ønskede at finde en løsning, der kunne løse beboernes 
konkrete problem, som krævede et minimum af vedligehold, og som også 
arkitektonisk passede ind i bygningens design.  

Valget faldt på Fischer Lighitngs specialdesignet armatur, Frigg med 
indbygget trådløs lysstyring, som automatisk dæmper lyset, når der ikke 
er aktivitet og som ikke blænder. 

“ Vi oplevede store problemer med at de oprindelige armaturer på svalegangen 
lyste ind i boligerne. Det resulterede i at mange af beboerne selv afmonterede lys-

kilderne, og derfor blev den overordnede lyskvalitet betydelig reduceret. 
Desuden ønskede afdelingen at reducere driftsomkostningerne. De nye Frigg ar-
maturer giver en bedre lyskvalitet, og de passer bedre til afdelingens overordnede 

arkitektoniske udtryk.“

Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Teamleder for Bæredygtighed & Energi, 
Boligselskabet Sjælland.



PHOTOMETRISK DATA  

Alle vores produkter testes for lyskvalitet, lysfordeling, 
lumen, Ra-værdi, flicker og energiforbrug hos DTU 
Fotonik. Alt er CE-mærket og har 5 års garanti.

DATABLAD - FRIGG LINJEARMATUR 

Lumen / Watt for dioder 160 lm/W
Max Lumen 6400 lm
Spænding input 230 v
Max Wattage 36 W
Mac Adam 3
Levetid (L80 / B10) Ta=25° C 50.000 timer
LED spredningsvinkel 120° 
Ra værdi >80 
Farvetemperatur 2700-3000-4000 /1800-6500 K 

(døgnrytme)
Garanti 5 år
Systemeffekt 32 W
Driver Philips Easy Air/Dali/1-10V/on-off
Klasse 2
Mulighed for sløjfning Ja
Størrelse 600/800/1200/1500 mm. standard 

eller længde efter opgave.  
Montagetype Påbygning, indbygning, nedgængt
Monteringssted Loft / ude og inde 

* Fischer Lighting anvender drivere og LED dioder fra førende kvalitetsleverandører. Fischer Lighting følger 
den Internationale standard der sætter en  tolerance på tilsluttet belastning og bevaret lysudbytte på +/- 10 % 
ved en omgivelsestemperatur på 25° C . Svigt af enkeltstående LED punkter er ikke en klagegrund, så længe 
lysudbyttet ikke falder under tolerancen. Farvetemperaturen kan ligeledes variere med 175 Kelvin fra den 
påskrevne værdi ved en omgivelsestemperatur på 25° C.

Leveres med eller uden Philips Easy 
Air Sensor. Kontakt os for at få tilsendt 
CAD eller DIALux filer til dit projekt, 
eller find mere information på 
www.fischer-lighting.com 

FRIGG LINJEARMATUR 



Fischer Lighting 
Skjulhøj Allé 46 

DK-2720 Vanløse
Tlf.: (+45) 78 79 72 78

info@fischer-lighting.com
www.fischer-lighting.com

Få et sundere indeklima med markedets mest bæredygtige belysning 
Vores mål er at skabe bedre indeklimaer med lys som indvirker positivt på menneskers sundhed 

og trivsel, og så vil vi gøre det bæredygtigt i tråd med verdensmålene.

Hvert år kasseres millioner af ellers velfungerende lamper fordi elektronikken er forældet. 
Vi mener ikke, at der er nogen grund til at smide ud, hvis man i stedet kan forny og få noget der 
er bedre og holder længere. Derfor arbejder vi for at gøre op med lysbranchens traditionelle 

brug-og-smid-væk-kultur. 

Vi tilpasser løsningerne til jeres armaturer, lokaler og æstetik
At forny er bedre for miljøet og oftest nemmere og billigere end at købe nyt. Derfor producerer 
vi LED-løsninger, til indbygning i eksisterende armaturer, og som tilbyder al den funktionalitet, 

lyskvalitet og energibesparende teknologi, man opnår med moderne LED. 

Når det ikke er muligt at genbruge de eksisterende armaturer tilbyder vi nye og bæredygtigt 
designet armaturer, udviklet i samarbejde med landets førende arkitekter.

VÆLGER DU VORES LØSNINGER, VÆLGER DU EN GRØNNERE FREMTID.

OUR CONTRIBUTION TO A BRIGHTER FUTURE 


