
SEDAN 1975

FRÅN 
SVERIGE

SPOTLIGHT SYSTEM EXPO

Fjärrsyrda dimbara spotlights speciellt 
anpassade för montage i uterum & 
vinterträdgårdar. 

EXPODUL SPOTLIGHT EXPO 
20220214



Spotlights för uterum
& vinterträdgård 

SPOTLIGHT SYSTEM EXPO
UTERUMSBELYSNING 

Fjärrstyrda dimbara spotlights speciellt anpassade 
för uterum och skärmtak, eller andra platser där 
man vill ha en kompakt och diskret installation. 
Spotlight  EXPO är ett 24V system vilket ger ett 
stabilt system utan risk för spänningsfall. 

Systemet har skyddsklass IP54 med högt 
dammskydd och tål vattenstänk. Spotlight System 
EXPO är konstantspännings-system, 
parallellkopplat till fördel för spotlightens funktion. 
Antalet spotlights påverkar inte ljusets kvalité. 
Slocknar en fortsätter de andra att lysa.
Samtliga ingående delar är försedda med 
Plug&Play-kontakter för snabb och enkel 
installation.
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Nedanstående delar ingår i systemet, samtliga 
detaljer finns för omgående leverans.

l LED Spotlight, 4,2W (varmvit) speciellt anpassad för  
uterum och skärmtak. Ljusstyrka 280 lm. 
l Strömförsörjningsenhet (drivdon).
l Fjärrkontroller, olika modeller.
l Förlängningskablar i längderna 1,5m, 3m och 5m.
l Förgreningskablar i olika utföranden. 
l Ändavslut (täcklock).
l Aluminuimprofiler speciellt anpassade för 
kabeldragning och spotlightmontering i uterum med 
limträstomme.

Expodul Uterums spotlight 
system levereras måttanpassad 
efter bentlig konstruktion eller 
ihop med komplett uterum. 

Du kan välja till uterumsbelysning 
till alla våra uterum och skärmtak.  

Snygg design

Vi erbjuder 
spotlights till alla 
våra uterum och 
vinterträdgårdar! 

Trådlös fjärrkontroll
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Spotlight för montering i 
uterumstommar av trä eller 
aluminuim, 4,2W, varmvit, 
380lm min, ikl. 1,5m kabel.

Benämning: 
EXPO  4,2W 
 
Art.nr. 400038

*Håltagning takstolar 
art.nr. 903109

Strömförsörjningsenhet 60W 
respektive 100W med 
intergrerad dimmerfunktion 
och fjärrmottagare.
 
Benämning:   
Trafo
 
Art.nr. 400039 
60W Max 12 spotlights

Art.nr. 400040 
100W   Max 22 spotlights

4-kanals handhållen 
fjärrkontroll.

Benämning:   
Fjärrkontroll 4

Art.nr. 400041

Väggmonterad fjärrkontroll 
med dimmerfunktion.

Benämning:
Väggmonterad fjärr

Art.nr. 400042

ARTIKLAR SPOTLIGHT SYSTEM EXPO
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Förlängningskablar:

Art.nr. 400043     1,5 meter
Art.nr. 400044     3 meter
Art.nr. 400045     5 meter

Förgreningskablar: 

Art.nr. 400046      
0,2 - 0,2 / 0,2 meter

Art.nr. 400047      
1,6 - 0,2 / 0,2 meter

Art.nr. 400048      
1,6 - 1,6 / 0,2 meter

Ändavslut, täcklock hane. 
Används på fria ändar.

Benämning:   
Ändavslut  

Art.nr. 400050

Spotlightprofil för montage 
av spotlights i stomme.

Benämning: 
Spotprofil 7m 
 
Håltagning  d=29mm

Art.nr. 471020-7

Snäppfäste för dold 
montering av spotlightprofil.

Benämning:
Fäste 

längd 30mm

Art.nr. 400051
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Ändavslut

1,5m förl.kabel
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0,2-0,2/0,2
förgrening 

5m 
förl.kabel

1,6-02/0,2
förgrening

TRAFO

Exempel på pulpettak 
med 12 spotlights

60W

* Belysningskonfigurationer efter önskemål

EXEMPEL KOPPLINGSSCHEMA

PULPETTAK-STOMME 
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TRAFO
5m

förl.kabel

0,2-0,2/0,2
förgren.kabel
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Ändavslut

1,6-02/0,2
förgrening

1,5m 
förl.kabel

1
,5

m
 f
ö

rl
.k

a
b

e
l

100W

EXEMPEL KOPPLINGSSCHEMA

SADELTAK-STOMME 
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Exempel på sadeltak 
med 12 spotlights

* Belysningskonfigurationer efter önskemål



Expodul Uterum
Huvudkontor, Utställning

Sörbyvägen 7, 571 78  Forserum
Tel: 0380-377 130
info@expodul.se

www.expoduluterum.se

Expodul UterumExpodul.Uterum

Följ oss på sociala medier! 
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