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Katona: Problemlösaren för nästan alla belysningsuppgifter 

Thorns nya väggarmatur Katona är en mångsidig lösning för nästan alla belysningsuppgifter. 

Armaturen kombinerar marknadsledande effektivitet med enkel installation och kraftfullt skydd mot 

vatten, damm och skador. 

 

London, november 2018 – Tuff, tuffare, Katona! Thorn Lighting kan stolt informera om lanseringen av Katona: 

en ultramodern ytmonterad vägg- och takarmatur som löser de vanligaste belysningsutmaningarna. Katona är 

perfekt för både inomhus- och utomhustillämpningar. Den är IK10-klassad och tål upp till 20 joule – och den är 

IP65-klassad. Den har en livslängd på 50 000 timmar (vid L80) och levereras med fem års garanti från Thorn. 

Detta gör att Katona är den perfekta belysningsarmaturen i korridorer, trappor, entréer och förvaringsrum, där 

ljuset ger vägledning men måste tåla tuffa villkor som fukt och damm. Med Katona behöver du inte oroa dig – 

den gör helt enkelt jobbet. 

 

Katona har en ren, minimalistisk design som inte bara är snygg – den minimerar också ansamlingen av smuts 

och damm, vilket gör den lätt att rengöra och underhålla.  Katona erbjuder ljusflöde från 1000 lm till 2000 lm, 

och färgtemperaturer på 4 000 K eller varmare 3 000 K. Katona finns tillgänglig med både rund och kantig 

design. Med dessa alternativ har armaturen rätt specifikationer för många tillämpningar.  

 

Katonas marknadsledande ljuseffektivitet på upp till 120 lm/W gör att det går lätt att spara energi jämfört med 

traditionella ljuskällor och andra LED-alternativ på marknaden. Tack vare sofistikerad DALI-kontroll, inbyggda 

dagsljus- och närvarosensorer, en korridorsfunktion och alternativ för trådlös anslutning går det att spara ännu 

mer energi, genom att se till att Katona är släckt när den inte behövs och ger belysning när det behövs. 

 

Katonas enkla design gör att det går snabbt och enkelt att installera. Montera bara den bakre panelen med två 

skruvar och fäst sedan reflektorn och ramen. Det går lika lätt att programmera styrningen, vare sig trådbundna 

DALI-kontroller, närvarosensor eller alternativet för trådlös anslutning via appen används. 

 

http://www.thornlighting.se/kato


 

 

 

 

 

 
 

 

Litiumjonbatteriet i nödversionen av Katona bibehåller ljuset i tre timmar i versionerna manuell (E3) och självtest 

(E3D). Batteriet har en egen garanti på tre år. En version som är kompatibel med centralbatteri finns också 

tillgänglig. 

 

Thorns produktchef för Katona, Clemens Neuner, säger: ”Med Katona bevisar Thorn att väggarmaturer inte 

behöver vara klumpiga och industriella. De kan vara tunna, slimmade och moderna – och flexibla nog för många 

olika inomhus- och utomhustillämpningar, inklusive korridorer och byggnadsexteriörer. Katona är en produkt 

som löser en lång lista av vanliga belysningsproblem: från att minska energiförbrukningen till att lysa upp fuktiga 

och dammiga platser, samt att ge nödbelysning, minska underhållet och förenkla installationen. Den är mycket 

anpassningsbar.” 
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(Foton från Thorn) 

 

  
Katonas enkla design gör att den går snabbt och enkelt att installera. 

 

 
Katona är perfekt för både inomhus- och utomhustillämpningar, då den är IK10-klassad. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
Katona gör jobbet, helt enkelt. 

 

 

Information 

Pressmeddelandet och högupplösta bilder kan laddas ned från: http://www.thornlighting.com/en/about-us/press  

 

Om Thorn 
Thorn tillverkar och levererar pålitlig, effektiv och högkvalitativ belysning. Den omfattande portfolion med 
inomhus- och utomhusbelysning har utvecklats för att tillgodose de mest vitt skilda behoven hos grossister, 
entreprenörer, föreskrivare och slutanvändare. Thorn står världen över för kvalitet, pålitlighet och 
användarvänlighet. Med 90 års expertis är Thorn stolta över att vara en betrodd partner som ger kunder 
ovärderliga insikter och stöd bortom produkten. Thorn deltar också i programmet ”Smart City specialist” som 
hjälper kommuner att förbättra säkerhet och välbefinnande genom anslutningsmöjligheter och intelligens. Våra 
innovativa lösningar skapar bekväm och effektiv inomhusbelysning för att leva och arbeta. Thorn är stolt medlem 
av Zumtobel Group. Läs mer på www.thornlighting.com  
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