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Enkel å feste – 
solid som en 
festning

Med Area 65 har SG Armaturen laget et lyspunkt både for rommet 
og installatørens hverdag. – Det er gøy å se at armaturen er blitt tatt 
så godt imot av markedet, spesielt siden vi har hele produksjonslinja 
selv, fra utvikling til ferdig produkt, sier Lars Engebråten, SGs 
salgsrepresentant for Oslo og Akershus.

Engebråten er bindeleddet mellom installatør, egen 
prosjektavdeling og grossisten Ahlsell. Mye av 
tiden går med på å hjelpe installatører i sin kontakt 
med sluttkundene, og han merker en klar trend i 
markedet.

– Markedet skriker etter investeringskalkulatorer 
og klare skjemaer for besparelse. Hva er 
tilbakebetalingstiden? Hva sparer jeg? Når tjener vi 
penger? Å være en rådgiver i sånne spørsmål 
merker vi at blir tatt godt imot, sier Engebråten.

Krever kvalitet
Økende krav til besparelser betyr også økende 
krav til kvalitet og levetid. Derfor er han glad for å 
kunne tilby Area 65.

– Vi er opptatt av å levere mest mulig lumen per 
watt. Og det er viktig å huske på at med mer 
effektive armaturer kan du ha færre punkter, sier 
Engebråten, som oppfordrer sluttkundene og 
installatørene til å se på totalprisen:



”Alt er lukket, og du 
jobber kun med to 
braketter og hengsler.”

Solid takarmatur 
for innen- og 

utendørs bruk.

”Det er ingen 
løse deler, og det 
er ingen 
skjermer som 
kan dette ned. 
Alt er satt 
sammen fra 
fabrikk. 
Kapslingsgrad 
på IP65 betyr 
dessuten at den 
er svært 
motstandsdyktig 
når det kommer 
til støv og vann.”

Lars Gøran  Engebråten, 
Salgsrepresentant 

SG Armaturen

AREA 65 37W LED 4000K
Takarmatur. SG Armaturen.

Elnr: 3300324 

– Det er nemlig fortsatt arbeidstiden som koster mest penger. Det betyr også 
at armaturen bør være enkel å feste, og der har vi store fordeler. Vi har hele 
produksjonslinja og styrer alt selv. Så når jeg er ute og møter installatører og 
montører, tar jeg med meg tips og tilbakemeldinger tilbake til utviklerne. Sånn 
blir vi stadig bedre.

Lett å bytte til
I tillegg til å være med på prosjektering av nye anlegg, ser Engebråten store 
behov for 1-1-skifter ute i markedet. Det er en smidig prosess med Area 65.

– Area 65 har en kapslingsgrad på hele IP65. Da er mange vant til blant 
annet å måtte streve med flere festeklips for å ta av skjermer slik at du 
kommer til feste- og tilkoblingspunktene i armaturen. Det slipper du her. Du 
skrur opp to enkle braketter, og sannsynligvis kan du gjenbruke gamle 
skruehull, og så dytter du armaturen på plass. Tilkobling gjøres via 
koblingshusene i hver ende.

– Alt er lukket, og du jobber kun med to braketter og hengsler, sier han.

Tåler en god støyt
Area 65 har lang levetid og leveres i to ulike effekter. For optimal lysstyring 
kan den også leveres med DALI-forkobling.

– Kobler du en DALI-bus til armaturene, kan du dermed gjøre nærmest hva 
du vil med dem. De kan dimmes, og du kan koble på bevegelsessensorer. 

Men kanskje det mest spesielle med Area 65, er hvor solid den er. 

– Det er ingen løse deler, og det er ingen skjermer som kan dette ned. Alt er 
satt sammen fra fabrikk. Kapslingsgrad på IP65 betyr dessuten at den er 
svært motstandsdyktig når det kommer til støv og vann, sier han.

Terje Olaf Olsen Øverby, kategori- og innkjøpssjef for elektro i Ahlsell, slutter 
seg til dette.

– Ikke bare har denne IP65, men også en slagfasthet på IK10. Det gjør at den 
tåler en god støyt. Derfor er Area 65 spesielt godt egnet til parkeringsanlegg, 
hvor den ofte brukes, sier Øverby.
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UTENDØRSARMATUR

Tak og veggarmatur  
SG Armaturen Piano LED
Robust armatur. Leveres med LED og har en IP-grad på 65.  
Levetid 50 000 T. ikke dimbar. Med eller uten sensor.

Art.nr: 3104315

Tak og veggarmatur 
SG Armaturen Metro
Rund armatur for takmontasje. 
GU10 sokkel og leveres med ny 
generasjon 4,5W LED. 230V. IP54. 
Kl. I.

Art.nr: 3104295

Tak og veggarmatur SG Armaturen  
Canto LED
Robust armatur. Leveres med LED og har en IP-grad på 65. Levetid 50 000 
timer. Ikke dimbar. Finnes i to farger, og med eller uten sensor.

Art.nr: 3104311 
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Veggarmatur Ledvance Facade Belt
Utendørsarmatur Fasade Belt Round 11W, med opp- og nedlys.  
Tilgjengelig i rund eller firkantet form. Ikke dimbar. IP54.

Art.nr: 3201721

Tak og veggarmatur Unilamp 
Eden LED
Støpt aluminium med polykarbonat skjerm. Leveres med 
utskiftbar LED/komponentplate. Finnes i 2 størrelser, eyelid, 
med og uten sensor.

Art.nr: 3109760 

Tak og veggarmatur 
Norlys Latina
Åttekantet taklampe i klassisk 
design. Glasset er frosset 
polykarbonat. Latina leveres i 
fargene sort og hvit.

Art.nr: 3183000
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UTENDØRSARMATUR

Tak og veggarmatur  
SG Armaturen  
Frame Round Maxi
Armatur i moderne, stilrent design, som passer like godt 
innendørs som utendørs. Finnes i flere farger med nødlys, 
skumring, LED og sensor.

Art.nr: 3101213

Tak og veggarmatur 
SG Armaturen  
Frame Round
Armatur i moderne, stilrent design, 
som passer like godt innendørs 
som utendørs. Finnes i flere farger 
med skumring, LED og sensor.

Art.nr: 3100412

Tak og veggarmatur SG Armaturen  
Frame Round Wall
Armatur i moderne, stilrent design, som passer like godt innendørs som 
utendørs. Pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller grafitt overflate. 

Art.nr: 3101193 
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Tak og veggarmatur SG Armaturen Frame 3K
Armatur i moderne, stilrent design, som passer like godt innendørs som 
utendørs. Finnes i flere farger, og med eller uten sensor.

Art.nr: 3100427

Tak og veggarmatur  
SG Armaturen Frame Mini 3K
Armatur i moderne, stilrent design, som passer like godt 
innendørs som utendørs. Finnes i hvit, sort og grå.

Art.nr: 3100423 

Veggarmatur  
SG Armaturen Tardo
Robust armatur for montering på 
vegg eller tak. Armaturen leveres 
med LED og har en IP-grad på 65.

Art.nr: 3104317
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UTENDØRSARMATUR

Tak og veggarmatur  
SG Armaturen Discos
Robust armatur for montering på vegg eller tak. Armaturen 
leveres med modul-LED. IP 65. Levetid på LED er  
50 000 timer(L70). Ikke dimbar. Flere farger.

Art.nr: 3101428

Tak og veggarmatur 
SG Armaturen  
Bassi LED
Vandalsikker armatur. Leveres 
komplett med energieffektiv LED 
med lang levetid. IP 65. Med eller 
uten skumring.

Art.nr: 3104630

Tak og veggarmatur SG Armaturen Solo
Stilren vandalsikker IP65 armatur for utendørsbruk.Sokkel E27.  
Finnes i 3 farger, og flere styrker. Design: Hallvard Jakobsen. 

Art.nr: 3101300
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Tak og veggarmatur SG Armaturen Largo
Robust (IP65) veggarmatur med LED. 50 000 timer levetid, med en 
varmhvitfargetemperatur (3000K). Er dimbar.

Art.nr: 3104508

Tak og veggarmatur  
SG Armaturen Trio
Robust (IP65) veggarmatur med LED. 50 000 timer levetid, 
med en varmhvitfargetemperatur (3000K). Er dimbar. 
Finnes i flere farger og styrker.

Art.nr: 3100020 

UTENDØRS 

BELYSNING 

SKAPER TRIVSEL

 Lyset gjør at du 

føler deg trygg og 

velkommen!
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UTENDØRSARMATUR

Tak og veggarmatur  
SG Armaturen Area 65
Takarmatur for innen- og utendørs bruk. Area 65 har 
flere monteringsmuligheter; skrufeste, klips, og kan også 
monteres på wire. Den har enkel tilgang til tilkoblings hus 
og har gjennomgangstilkobling. 

Art.nr: 3300324 

VANDALSIKKERT 

ARMATUR 

Det naturlige 

valget for 

belysning av 

park, anlegg og 

fellesområder.

Industriarmatur a-collection Indy44 LED
Kapslet allround LED-armatur IP 44. Hvit. Finnes i lysfarge 830 og 840.  
Med eller uten sensor.Effekt 25W,38W og 60W.

Art.nr: 3352143
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Tak og veggarmatur Norlys Nordland 718
Moderne vegg/taklampe i aluminiumstøp. Glass av opalhvit polykarbonat. 
Nordland leveres i fargene aluminium, grafitt og hvit.  
11,3W LED, 1100 lm, 3000K.

Art.nr: 3120003 

Veggarmatur SG Armaturen 
Spike 1100
Utendørs veggarmatur med LED. IP44. Integrert LED med 
50 000 timer levetid, og har en varmhvit fargetemperatur 
(3000K). Finnes i 3 farger, med opplys, og stikkontakt.

Art.nr: 3104332

Veggarmatur SG 
Armaturen Edge LED
Slank veggarmatur med 10W 
LED. Opp og nedlys. Varmhvit 
fargetemperatur. 50 000 timer. 
Dimbar. Flere farger. 2700K eller 
3000K.

Art.nr: 3100119
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UTENDØRSARMATUR

Veggarmatur Norlys Sandvik 792
Moderne lampe i aluminiumstøp. Lyser ned.Klart glass. 
Sandvik leveres i fargene aluminium, grafitt og hvit.  
LED lyskilder medfølger (varm hvit).

Art.nr: 3185468 

Veggarmatur Norlys 
Namsos Mini 1340
Innfelte armatur for vegg. 
Armaturhus i aluminium. 
Innfellingsboks i polypropylen 
medfølger. LED. Finnes i 3 farger.

Art.nr: 3101777

Veggarmatur Norlys Sandvik 794
Moderne lampe i aluminiumstøp. Lyser ned.Klart glass. Sandvik leveres i 
fargene aluminium, grafitt og hvit. LED lyskilder medfølger (varm hvit).

Art.nr: 3185474 
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LYS OPP MØRKE 
KROKER UTE!
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UTENDØRSARMATUR

Utearmatur SG Armaturen Moon
Moon er en dekorativ lyskule i tre størrelser for utendørsbruk. Moon kan 
skape stemningsbelysning på terrassen og i hagen. Finnes i flere størrelser. 

Art.nr: 3100429

Downlight SG Armaturen Flora
Fleksibel utendørsarmatur for montering i bed, plen, på 
gårdsplasser eller på vegg.

Art.nr: 3104400

Downlight  
SG Armaturen Intro
Dreibar utendørsbelysning i tre 
størrelser for effektbelysning i 
bed, plen, på gårdsplasser eller på 
vegg. Finnes i flere varianter.

Art.nr: 3102000
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Veggarmatur Unilamp Kube LED
Dekorativ utendørsarmatur med justerbar lysfordeling  
opp/ned. 2x3W 2700K. IP55, Klasse II. Finnes i to farger.

Art.nr: 3105862

Stolpearmatur a-collection aPark Tec LED
Stolpearmatur for parkveier, gårder, torg og felles områder.  
Finnes i to varianter.

Art.nr: 3044812

Parkarmatur SG 
Armaturen Aero LED
Lav profil som virkelig utnytter 
designmulighetene med integrert 
LED. 50 000 timer levetid og 
med en fargetemperatur på 
3000K(varmhvit). Kan byttes.

Art.nr: 3112008
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UTENDØRSARMATUR

Veggarmatur  
SG Armaturen Cornet
Elegant armatur, som gir godt lys mot 
bakken og gulv.

Art.nr: 3100349

Veggarmatur  
SG Armaturen Ibiza
Klassisk veggarmatur for utendørs 
bruk, produsert i trykkstøpt 
aluminium med pulverlakkert sort 
eller hvit overflate. Finnes i flere 
farger.

Art.nr: 3100321

Downlight  
SG Armaturen Luna 4x 
LED med driver (24V)
Markeringsbelsyning, komplett 
sett med 4 spotter driver med 
koblingsboks.

Art.nr: 3100172
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Pullert SG Armaturen 
Arco Air
Elegant stolpe (pullert) med lyskilde som 
er tilbaketrukket i armaturen og lyser 
med et indirekte lys.

Art.nr: 3100312

Ankerfeste SG 
Armaturen for Arco 
pullert
Ankerfeste for Arco og Arco Air. 
245mmx148mm.

Art.nr: 3101501

Veggarmatur SG Armaturen Arco Air Wall
Meget elegant vegglampe med lyskilde som er tilbaketrukket i armaturen og 
lyser med et indirekte lys.

Art.nr: 3100311
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”Installatøren må kunne være trygg på 
at sortimentet til grossisten alltid er 
lagerført, slik at han kan selge til 
sluttkunden uten risiko for problemer 
med hensyn til levering og reklamasjon. 
Produktet skal være tilgjengelig på det 
tidspunktet han trenger det.”

Dette må du vite 
om takarmatur

Terje Øverby,  
Kategori- og innkjøpssjef i Ahlsell Norge



Terje Øverby er kategori- og innkjøpssjef for 
elektro i Ahlsell, og har ansvar for lys og varme. 
Som grossist utarbeider han sammen med 
anerkjente leverandører forslag og løsninger 
overfor byggherrer, mens installatørene er kundene 
hans.

– Elektrikerne som kommer til meg, er opptatt av å 
levere produkter av høy kvalitet og til riktig pris. 
Dessuten er tilgjengelighet avgjørende for at de 
skal få en fornøyd sluttkunde.

Mykje lys og lite harme
Øverby forteller at de i Ahlsell merker en økende 
interesse for moderne armaturer.

– Det er i vinden med energisparing. Store 
eiendomsbesittere ønsker å redusere 
vedlikeholdskostnadene ved bytte ut hele anlegg 
med nye og mer effektive LED-armaturer, sier han.

Og Ahlsell bistår gjerne med opplysning om 
belysning i disse prosessene. For i tillegg til å være 
en produktleverandør, er grossisten også en 
kunnskapsleverandør. 

– Det betyr at vi sammen med våre leverandører 
kan gjøre beregninger for deg. Ikke bare hjelper vi 
deg med å velge riktig produkt, men også med å 
regne ut hvor mange du trenger, og hvor mye du 
sparer. Vi har et apparat som er gode på 
kostnadskalkyler, sier han.

Betydelige variasjoner
Øverby forteller om betydelige variasjoner i 
armaturens verden. 

– Det ene er de helt åpenbare kvalitetsforskjellene, 
som levetid og slagfasthet. I tillegg har du alskens 
ekstrafunksjoner. Du får armaturer med 
bevegelsesdetektorer og andre styringsmuligheter.

Og den rutinerte innkjøpssjefen har et helt klart 
bilde av hva som kjennetegner en god takarmatur.

– Den må ha god lysfordeling, være solid, og den 
bør ha detaljer som klips eller andre 
festeanordninger i vedlikeholdsfrie materialer. Skal 
armaturen stå utsatt for korrosjon, bør den være i 
rustfritt stål. På toppen av det bør den være rask og 
enkel å montere. Det gjør jobben lettere for 
elektrikeren – og billigere for sluttkunden.

Bør være fleksibel og tilgjengelig
Andre lodd på Øverbys vektskål er muligheten til å 
bytte ut armatur 1-til-1, slik at du slipper å erstatte 
hele koblingssystemet.

– Før var det lysrøret som avgjorde lengden på 
armaturet. Derfor er det en fordel i 
rehabiliteringsmarkedet at det nye armaturet har 
de samme målene, og har inngang for kabler i 
begge endene, forklarer han.

Men det er én ting Øverby holder over nesten alt 
annet: tilgjengelighet for reservedeler og service.

– Installatøren må kunne være trygg på at 
sortimentet til grossisten alltid er lagerført, slik at 
han kan selge til sluttkunden uten risiko for 
problemer med hensyn til levering og reklamasjon. 
Produktet skal være tilgjengelig på det tidspunktet 
han trenger det, sier Øverby og avslutter:

– Og det er de alltid hos Ahlsell.

Det lyser i stille grender. Men også 
parkeringsanlegg, boder og fellesarealer i 
borettslag krever sin belysning. Er det ett fett hva 
slags armatur du velger? 

Trygghet om at 
sortimentet alltid 

er lagerført.



Våre merkevarer på utendørsarmaturer:

SG ARMATUREN • NORDLYS • LEDVANCE  

UNILAMP • A-COLLECTION


