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VEJEN KOMMUNE, BRØRUP

Vejen Kommune havde behov for udskiftning af deres daværende 
gadebelysning, og i den forbindelse var det et stort ønske, at de 
samtidig fik en energibesparende løsning.

LITE blev derfor kontaktet, og i samarbejde med EWII Teknik og 
Vejen Kommune fandt LITE A/S frem til den bedste og samtidig 
mest økonomiske løsning. En løsning som kunne imødekomme de 
ønsker og krav som Vejen Kommune havde.

LITE’s nye armatur CITYLITE, i forskellige wattager, blev brugt til 
opgaven. På hovedvejen (Nørregade-Ribevej) igennem Brørup,  er 
der monteret 157 stk. CITYLITE, som giver den ønskede belysning. 
Samtidig skaber lamperne atmosfære og stemning, som kommu-
nen ønsker for sine borgerne.

På stier og mindre veje blev der brugt LITE’s PRIMO armatur på 
20W samt 30W. På større indfaldsveje blev der monteret PRIMO 
60W. Samtlige hovedveje med tæt trafik og høje master har fået 
CITYLITE 20-60W. Et armatur med variable wattager, som kan til-
passes krav og ønskede behov.

Den nye belysning gav mere tilfredse borgere, da Vejen Kommune 
ikke længere modtog klager fra kunder, der ringede ind og klage-
de over blændingen i tættere beboelse, som kan være en udfor-
dring for gadebelysning.

Der blev tegnet en 3 årig kontrakt med TRE-FOR, nu EWII, om op-
sætningen af nye armaturer samt vedligeholdelse af gadelysnettet.
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PRODUKTLØSNING

CITYLITE PRIMO

CITYLITE’s  enkle og skandinaviske de-
sign bevirker, at det passer ind i ethvert 
bybillede. Det  indfrier de krav og ønsker, 
som markedet har  i dag - og i fremtiden. 
Gadearmaturets flesibilitet giver mulighed 
for montering på mast, wire og padunop-
hæng. Det kommer med en L80B10-chip, 
som giver armaturet en ekstra lang levetid. 
Desuden leveres armaturet med en 10kV 
transientbeskyttelse, der beskytter armatu-
ret mod overspændinger fra bl.a. lyn.

PRIMO er et modulopbygget armatur, 
som gør det muligt at indbygge optiske og 
elektroniske komponenter. Dette gør, at vi 
kan imødekomme specifikke ønsker og 
krav omkring kelvingrader.

PRIMO har en overlegen LED-optik og 
avancerede dæmpningsfunktioner med 
fjernstyringsenhed, der gør det muligt, at 
anvende dagslysstyring. Denne styring er 
med til yderligere, at reducere elforbruget.


