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OM OSS

Talitor utvikler, produserer og distribuerer LED -belysning til installatører, forhandlere og leverandører 
innen elektrobransjen. Vår produktportefølje omfatter funksjonell og dekorativ LED belysning, lysmaster,
lysarmaturer og tilbehør.

Vi gir gratis produktpresentasjon og opplæring på alle våre produkter og bistår også med prosjektering
og løsninger ute hos deres kunde.

hovedkontor, Rolvsøy
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OM LED

LED er ikke lengre kun begrenset til dekorasjons- og hyggelys, men også til funksjonell belysning. LED er i ferd med å ut-
konkurrere alle de eksisterende lyskilder vi kjenner i dag.

LED tilbyr mange fordeler i forhold til tradisjonelle pærer. Nøyaktig hvilke som er viktig vil avhenge av den spesifikke 
bruken, men de inkluderer:

-Lavt energiforbruk
-Ekstremt lang levetid

-Veldig lav utfallsrate på lyskilden
-Ingen vedlikeholdskostnader

-Støt- og vibrasjonsresistent
-Ingen ultrafiolett- eller infrarød stråling

-Høy lyseffekt og lav varmeutvikling
-Miljøvennlig
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                 LED Belysning

Talitor LED-Light benytter det seneste 
av LED teknologi, både av LED dioder 
og LED drivere. 
 
Vi holder oss oppdatert i dagens 
marked, og vårt fokus er på lyskildens 
kvalitet, ytelse og levetid.  
 
Derfor benytter Talitor LED-Light seg kun 
av velkjent og velutprøvd teknologi innen 
LED belysning. 
 
Vil du vite mer?
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LED med høy effekt krever et 
presist og perfeksjonert produkt-
design.  
Våre designere har fokusert på 
funksjonalitet og effektiv varmeav-
ledning, som påvirker produktets 
levetid og gir deg en løsning med 
lang varighet og høy kvalitet. 
 
LD-8W-COB er forberedt for en-
kel og sikker tilkobling

Våre LED lyskastere er funks-
jonelle og dekorative lyskastere 
for innendørs og utendørs 
bruk.  
Leveres med symmetrisk lys-
fordeling.  
Lyskaster benytter 2x40W 
COB LED lyskilde og Meanwell
driver som sørger for stabil og 
lang levetid.

Talitor GU10 driverløs spot er 
det siste innen LED-teknologi. 
 
Produktet er unik i den for-
stand at den ikke har noen 
drivere i sokkel. Strømmen 
ledes direkte til SAMSUNG 
sin patenterte LED diode.
Dette gjør at GU10 bygger kun 
50mm i høyde, lik de gamle 
halogen spottene. 
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LFS30W brukes til belysning av 
skilt og plakater opp til 3 meter i 
bredde. 
Produktet er spesielt utviklet for 
belysning av skilt og vegg. 
Produktet gir meget intenst 
lysstråle og med riktig spredning 
sørger den for en fin og gjevn 
belysning av reklameskiltet uten 
mørke skygger.

LED-panel serie innfelte, 
utenpåliggende og nedhengt 
armaturer som går helt i flukt 
med taket.  
Disse panelene gir godt lysut-
bytte, og med lyskilder med 
kjølig fargetemperatur er det 
mulig å skape et inntrykk av at 
dagslyset kommer rett gjen-
nom taket. Med et imponeren-
de resultat.

Talitor leverer komplette LED 
gatelys armaturer, designet for 
et tøft nordisk klima. 
Gatelyset er et av markedets 
desidert mest energieffektive 
LED armaturer, med avanserte 
og patenterte optiske løsninger 
for optimal lysfordeling, jevn-
het, lysspredning, lyskvalitet 
og og utnyttelse av armaturets 
strømforbruk.
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PRODUKTUTVIKLING 
 
Som ”produserende” leverandør, direkte til kunden uten 
fordyrende mellomledd, gir vi våre kunder tilgang til å inves-
tere i et marked som tidligere var forbeholdt store konserner 
på grunn av uoverkommelige priser for de fleste.  
 
Vårt mål er å være ledende på både pris og kvalitet.
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PRODUKTUTVIKLING  
En lysdiode (LED) er en elektronisk komponent som gener-
erer lys i et halvledermateriale. Ved å bruke ulike materialer 
kan en diode produsere lys med forskjellige bølgelengder.

I dag er effektiviteten på en kaldhvit LED på ca. 160 lm/W. 
Ytelsen forventes å gå opp mot 200 lm/W i løpet av de neste ti 
årene.

Krav om 50 000 timer driftstid stiller store krav både til aktiv 
og passivt kjøling.

LED er i utgangspunktet små elektroniske komponenter som 
krever spesielle drivere. LED drives hovedsakelig på to måter 
- med konstant strøm eller konstant spenning.  
Forkoblingen, eller driveren, er hjertet i LED-teknikken. Det 
er viktig at man benytter riktig type forkobling til armaturen, 

og at den er godkjent til drift av lysdioder.
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Våre tjenester omfatter:

-lysberegninger                             -tilpasser og modifiserer LED armaturer  

-kvalitetssikring                             -tilbyr ditt komplette belysningsprosjekt.

Kontakt oss direkte på tlf: (+47) 69 33 90 80 eller send e-post til talitorled-light@talitor.no
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www.talitor-ledlights.no

Vi har kontinuerlig leveranse av LED produkter til vårt hovedlager.
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Talitor LED-Light AS selger ikke til sluttbruker.  Ta kontakt med oss så setter vi deg i kontakt med
en forhandler eller el-installatør



Talitor LED-Light AS 
Evjeløkka 4 

1661 FREDRIKSTAD 
Norge 

 
Telefon: 69 33 90 80 

talitorled-light@talitor.no 
 

www.talitor-ledlights.no 
www.talitor.no

www.talitor.com 
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