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  Thorns Aquaforce Pro sätter nya standarder för fukttät LED-belysning 

Aquaforce Pro är baserad på Thorns framgångsrika Aquaforce-armatur men är nu kraftfullare och 

flexiblare än någonsin 

 

London, april 2018 – Thorn Lighting kan stolt presentera lanseringen av sin helt nya Aquaforce Pro-

armatur, som tar fukt- och dammtät belysning till helt nya nivåer. 

Thorn Aquaforce är redan ett välkänt namn när det gäller armaturer som kan hantera fuktiga och 

dammiga miljöer. Den nya IP66-klassade Aquaforce Pro har mängder med förbättringar jämfört med 

föregångaren Aquaforce II, inte minst förbättrad prestanda och mångsidighet. Och med en 

effektivitet på hela 141 lm/W är det ett oerhört kostnadseffektivt alternativ. 

 

Till skillnad från andra LED-armaturer som får kämpa hårt för att nå upp till ljusnivåerna hos 

konventionella produkter vid direkt ersättning, kan Aquaforce Pro fås i en version med 8000 lm som 

är tillräckligt kraftfull för att ersätta konventionella armaturer på 2x58W eller 2x49W. Det gör den till 

ett optimalt val för eftermontering och renoveringar. Den superlätta Aquaforce Pro är utformad för att 

vara enkel att installera, använda och underhålla. Långa monteringsskenor och den unika 

snäppmekanismen EasyClick ger en snabb och enkel montering med sju olika kopplingsalternativ. 

Stommen är utformad så att interna komponenter enkelt kan nås för underhåll när så krävs. Denna 

robusta armatur är byggd för att tåla omgivningstemperaturer på mellan -20 °C och 35 °C, och dess 

smarta droppkant förhindrar att damm ansamlas på ytan och smuts har därmed minimal påverkan 

på prestandan. 

 

Aquaforce Pro kan fås med flera olika ljusfördelningsalternativ. Versionen med medelstor 

ljusfördelning är utformad för hög effektivitet i fabriks- och lagermiljöer, medan den större 

ljufördelningen är anpassad för att uppfylla kraven i den nya parkeringsstandarden DIN 67528 som 

lanseras i hela Europa, med stora mängder cylindriskt och vertikalt ljus. Banbrytande 

ljusöverföringsteknik med ljusbrytningsprismor skapar en spridningseffekt som ger mjukt ljus utan 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

skarpa kanter och en rejäl ljusöverföring. Aquaforce Pro innefattar DALI-dimning och en inbyggd 

korridorfunktion med närvaro-/frånvarodetektor som dimmar och stänger av automatiskt när ett rum 

inte används. Armaturer kan styras individuellt eller i grupp och kan även ansluta till varandra 

trådlöst, vilket möjliggör en sofistikerad styrning helt utan ny kabeldragning för renoveringsprojekt. 

 

Alexandru Zloteanu, Head of Category Industry, Global Product Management säger: “Aquaforce Pro 

är baserad på den enormt framgångsrika Aquaforce, vilken har blivit synonym med högkvalitativa 

fukttäta armaturer. Användarna kan dra nytta av en lösning som är kraftfullare, flexiblare och mer 

kostnadseffektiv än någonsin, och lika pålitlig som allt annat från Thorn." 

 

 

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

 

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. 
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För mer information, besök www.thornlighting.com  
 
Presskontakt: 
Nina Soderstrom    Donna Dederding     
Marketing Communications   Brand Communications Manager Thorn 
Manager Nordic & Baltics    Global Marketing 
Phone +46 418 522 35    +44 (0) 7817 54 28 83  
nina.soderstrom@zumtobelgroup.com   donna.dederding@zumtobelgroup.com  
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