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Pressmeddelande 14/04/21 
 
 
 
 
Nya Isaro kompromissar inte 
 
 
Isaro är den senaste armaturen för väg och gata från Thorn, som skapar ljus och säkerhet där det 

behövs, utan att kompromissa. 

 

 

Dornbirn, Österrike/april 2021 – Isaro är mer än bara en vägarmatur. Isaro är en plattform som kan 

användas för att skapa kostnadseffektiva, hållbara och kundvänliga belysningsprojekt. Med sina 

många alternativ för ljusdistribution och styrning bidrar Isaro till hållbara, effektiva och smarta 

belysningsstrategier i städerna samtidigt som de skapar säkrare vägnät. Framtagen för enkel 

installation och exceptionellt lång drifttid och hållbarhet erbjuder Isaro en bra lösning för nutida projekt 

såväl som framtida behov. 

 

Optimerad prestanda  

Diskreta och kraftfulla Isaro når upp till 170 lm/W och finns i två storlekar med den senaste 

generationens LED-moduler. Isaro är utformad för att maximera belysningsprestandan, optimera 

cirkulära ekonomiska strategier och begränsa koldioxidavtrycket. Tillsammans med det optiska 

systemet Thorn R-PEC kan Isaro erbjuda mer än 20 ljusfördelningar, inklusive för övergångsställen.  

 

Hållbarhet där det gäller 

Höljet i formgjuten aluminium (EN AC 44300) ger Isaro den högsta möjliga skyddsklassen (klass 5 – 

mycket hög enligt SS-EN ISO 9223), vilket gör den lämplig för användning vid kusten, där 

förhållandena är som tuffast. Bibehållen belysningsprestanda är väldigt viktigt för vägbelysning, och 

glaspanelen ger bästa möjliga optiska prestanda och underhållsfaktor över tid jämfört med 

polykarbonat. De noggrant utvalda elektroniska komponenterna bidrar till drift och driftskompatibilitet 

under armaturens långa livslängd. De är både ENEC/ENEC+-certifierade. Den senaste generationens 

driftdon för utomhusbruk gör Isaro effektiv, tillförlitlig och förberedd för anslutning.  

 

Framtidssäkrad och lätt att arbeta med  

Isaro levereras med fördragen kabel för ökad säkerhet, och eftersom den är otroligt lätt är den både 

enkel och säker att hantera, installera och underhålla. Isaro lämpar sig väl för renoveringsprojekt och 

anpassas lätt till både stolptoppsmontage alternativt montage på utliggararm och erbjuds med olika 

kabellängder. Många alternativ innebär att du kan ”bygga din egen” armatur. Många styrsystem 

inklusive NEMA- och Zhaga-gränssnitt (Zhaga-D4i-certifierad), Bi-Power-kontroll, CLO (Constant 

Lumen Output) etc.  
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Romain Viry, Product Manager Road & Street Lighting, säger:  ”Isaro är en fysisk manifestation av 

prestanda, designad för tillfällen då det behövs som allra mest. Moderna vägar är livliga, vitala system 

där säkerhet och trygghet måste prioriteras. Med detta i åtanke designade vi Isaro till den mest 

robusta, tillförlitliga och anpassningsbara vägarmaturen vi kunde åstadkomma.” 
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Tillsammans med det optiska systemet Thorn R-PEC kan Isaro erbjuda mer än 20 ljusfördelningar, 
inklusive för övergångsställen. 
 

 
Isaro är en plattform som kan användas för att skapa kostnadseffektiva, hållbara och kundvänliga 
belysningsprojekt. 
 
 
Videon 

https://www.youtube.com/watch?v=0NX5khsm1lI 
  

https://www.youtube.com/watch?v=0NX5khsm1lI
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Information 

Detta pressmeddelande och högupplösta bilder kan laddas ned från: 
http://www.thornlighting.com/en/about-us/press 
 
 
Om Thorn 

Thorn designar och utvecklar innovativa, prestandadrivna och pålitliga belysningslösningar för inom- och 
utomhusbelysning samt olika styrningsalternativ. Vår omfattande produktportfölj uppfyller de dagliga 
behoven för kommuner, leverantörer, konsulter, arkitekter, installatörer, återförsäljare och slutanvändare. 
Den lämpar sig för ett brett urval av tillämpningar, inklusive kontors-, utbildnings-, industri- och 
stadsmiljöer, transport, sport, vägnät och parkeringsplatser, samt nödbelysning och olika lösningar för 
styrning.  Thorn är ett globalt varumärke som är synonymt med beprövad kvalitet, tillförlitlighet och 
effektivitet. Med över 90 år av belysningserfarenhet har vi etablerat oss som en pålitlig partner som alltid 
strävar efter att ge kunderna en support som sträcker sig bortom själva produkten. Vi hjälper till att 
förbättra allmän- och trafiksäkerhet i städer och kommuner med intelligenta lösningar och bättre 
anslutningsmöjligheter. Thorn är en stolt medlem av Zumtobel Group med fokus på att erbjuda rätt 
belysningslösning för människor, platser och miljön. Vår främsta prioritet: We make light work for you. 
Läs mer på www.thornlighting.com 
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Daniela Thanner 
Brand Project and Communications Manager Thorn 
Tel: +43 664 808 922 263 
Daniela.Thanner@zumtobelgroup.com 
 
Nina Soderstrom 
Marketing Communications Manager Nordic & Baltics 
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