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Thorn lanserar Isaro Pro 

Thorns nya Isaro Pro är en robust och högeffektiv LED-gatlykta som ser bra ut längs vilken väg som 

helst – dessutom är en framtidssäker lösning, på riktigt. 

 

London, april 2018 – Thorn Lighting kan stolt tillkännage Isaro Pro - en ren och elegant gatlykta som både är 

snygg och fungerar lysande. Isaro Pro är tillverkad i formgjutet aluminium av högsta kvalitet för att tåla väder 

och vind och stå emot fysiska slag och vibrationer. Den har en beräknad livslängd på 100 000 timmar (vid 

25°C), en effektivitet på upp till 139 lm/W och kan styras trådlöst via radiosignaler. Isaro Pro garanterar år av 

driftsäkerhet till exceptionellt låg driftskostnad, vilket gör den till ett perfekt val för både nyinstallationer och 

eftermonteringsprojekt. Förutom att denna LED-gatlykta är robust fungerar den även fullkomligt lysande. 

Isaro Pro är med sin uteffekt på upp till 9500 lm stark nog att hantera mindre vägar, 

bostadsområden och parkeringsplatser.   

 

Samtidigt är Isaro Pro ett hållbart och miljövänligt alternativ tack vare sin långa livslängd, låga 

energiförbrukning och noggrant designade optik som minskar ljusutsläpp, återsken samt påverkan 

på djur och natur.  

 

Tack vare Thorns unika R-PEC-optik ger Isaro Pro en oöverträffad optisk flexibilitet. Den ger dig 14 

olika ljusalternativ för högeffektiv och behaglig belysning precis där du behöver det. Oavsett om du 

vill belysa en gata i ett bostadsområde, på en trafikerad väg eller ett övergångsställe kommer R-

PEC-optiken att ge klart ljus med minimala reflexer, vilket gör staden så säker som möjligt när det är 

mörkt. 

 

Isaro Pro är konstruerad för att stå emot allt som naturen kan utsätta den för. Den har ett IP66-

klassat intrångsskydd och IK09-klassad slagtålighet samt bra korrosionsskydd. Isaro Pro kan 

verkligen hantera det mesta. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Den gör även livet lätt för tekniker. De interna komponenterna går att komma åt ovanifrån utan 

verktyg, vilket innebär att underhållet inte kan bli enklare. Den kan levereras med kablaget 

förinstallerat. Dessutom har den automatisk strömfrånkoppling, vilket gör arbetet säkert. Möjligheten 

att enkelt byta ut komponenter gör att denna lysande stjärna är framtidssäker på riktigt. 

 

Bertrand Aveline, Global produktionschef för Outdoor Road lighting sa: “Isaro Pro har allt. Den är 

snygg och tålig nog att användas mer eller mindre varsomhelst. Dessutom gör vår unika optik att 

den är väldigt flexibel. Vi har arbetat hårt för att uppnå den rätta kombinationen av driftssäkerhet, 

effektivitet och prestanda för att hålla driftskostnaderna riktigt låga, vilket gör det lättare än någonsin att 

utnyttja fördelarna med Thorns belysningsteknologi.” 

 

Bilder: 

(Fotografi: Thorn) 

 

 
Tack vare Thorns unika R-PEC-optik erbjuder Isaro Pro oöverträffad optisk flexibilitet 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Isaro Pro är konstruerad för att stå emot allt som naturen kan utsätta den för 

 

Om Thorn 
Thorn Lighting är en erkänd global leverantör av utomhus- och inomhusarmaturer med integrerad styrning. 
Vår mission är att göra fantastisk belysning tillgänglig för alla. Våra högpresterande belysningslösningar kan 
ses i många olika tillämpningar såsom sportanläggningar, vägar, tunnlar, stadsmiljöer, kontor, 
utbildningslokaler och industri. 
 
Företaget grundades 1928 så vi har många års branscherfarenhet. Genom att utnyttja vårt forsknings- och 
utvecklingscenter arbetar vi aktivt för att främja korrekta belysningsstandarder och har en unik förmåga att 
kombinera den senaste belysningstekniken med vår specialistexpertis inom design av optik och armaturer. Vi 
fokuserar på digitalt integrerade lösningar genom den senaste tekniken för belysningsstyrning. Vårt mål är att 
överträffa kundernas behov över hela världen för att bli den erkända, tillförlitliga och långsiktiga partnern för 
kostnadseffektiv belysning. 
 
Vi erbjuder energibesparingar utan att kompromissa med prestanda, effektivitet och komfort. Vårt fokus ligger 
på att uppnå en belysningslösning där estetik, optisk prestanda och energiförbrukning är i perfekt balans. Våra 
belysningslösningar är enkla att specificera, installera och underhålla. Thorn är en del av Zumtobel Group. 
 
För mer information, besök www.thornlighting.com  
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