
LightEye
lysspot

Det skarpe lys kan ses på 
500 meters afstand

Ravnsnæsvej, Birkerød

En ideel løsning til 
uoplyste stier og veje

• Diskret solcelledrevet spotlys med høj synlighed og 
lang levetid

• IP68 klassificeret, 100% vandtæt og fremstillet af 
slidstærkt, slagfast plast

• Bredt anvendelig til bl.a. cykelstier, parkerings-
pladser, gangarealer og bådebroer 

LED-pæren giver et klart lys i de mørke timer og er udviklet specielt 
til vejr- og solforholdene i det vestlige Europa. LightEye er en tæt-
sluttende integreret enhed, fremstillet af slidstærkt, slagfast plast. 
Den er fyldt med tætningsmasse og dens overflade er tekstureret, 
hvilket hjælper med at indfange lyset og samtidig giver skridsik-
kerhed. 

LightEye kan bruges nær vand og har en IP68 klassificering (dvs. 
tætsluttende mod støv og vandindtrængen). 

Når LightEye er installeret har den en højde på kun 6mm, hvilket 
gør det nemt for cyklister og køretøjer at køre henover. 

Skulle det blive nødvendigt, kan graffiti også fjernes fra LightEye 
ved hjælp af almindelig graffiti-fjerner.

LightEye lyser skarpt og kan ses på 500 meters afstand. LED-lam-
pen har 360° synlighed og har en levetid på 100.000 timer, hvilket 
vil sige en forventet levetid på mere end fem år. LightEye er indstil-
let til at tænde ved skumringstid og slukke automatisk ved daggry.

LightEye tænder automatisk 
ved skumringstid



HØJDE
Total: 33 mm
Indbygningsdybde: 27 mm
Højde ved installering: 6 mm

DIAMETER
Ø 80 mm

VÆGT
275g

MATERIALE
Slagfast plast

LED-SIGNAL
Hvidt, konstant lys

LYSKILDE
LED (100.000 timers levetid)

BATTERI
Lithium-ion-batteri med lang 
forventet levetid (+5 år)

BELYSNINGSTID (opladt batteri)
200+ timer konstant lys

TEMPERATURSPÆND
-20 C til +70 C

MONTERINGSLIM
En- eller tokomponent

VANDTÆT KVALITET
IP68

HØJ SYNLIGHED
Op til 500m 
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Ø 80 mm
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Anvendelsesområder for LightEye-lysspot

LightEye er designet til bl.a. gangarealer, cykelstier og lavt trafikerede indkørsler og 
har en bred anvendelighed. De kan sagtens modstå, at biler kører henover dem, 
men er ikke beregnet til motorveje og andre steder med tæt trafik. 

Omfattende tests viser, at LightEye kan modstå op til 575kN, hvilket betyder, at spot-
ten ikke bliver beskadiget af sporadisk overkørsel af transportkøretøjer. 


