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Stemninger med lys

Naturens evne til å skape stemninger kan vi ikke helt klare å etterligne. 
Vi kan derimot gjøre mye for å sette våre egne stemninger innendørs etter solens nedgang.
Lysets evner til å utheve, endre og sette preg på våre omgivelser er enestående. 
Spørsmålet er, hvordan vi best kan utnytte lysets spesielle egenskaper i vårt eget hjem.
Vi ønsker med denne brosjyren å gi impulser til riktig og spennende belysning i et moderne hjem. 
Våre tips og råd veileder deg gjennom hjemmet, og gir inspirasjon til korrekt og trygg lyssetting. 
Vi viser eksempler på hvordan andre har sett de muligheter som finnes og innredet sitt hjem med lys.
La deg inspirere du også!

Det er bedre å tenne et lite lys enn å forbanne mørket.

KONFUCIUS (551�479 f.Kr.) Kinesisk filosof. 
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UTEBELYSNING

Så underlig det er å stå og fryse i
måneskinnets ensomhet en kveld
og kjenne kulden fra det døde
lyset og være levende allikevel.

INGER HAGERUP

Når det er mørkt, er det du som styrer hva
andre ser. Belysningen er et redskap. Med
det kan du forme landskap. Du kan forme
parker, stier og vakre områder der folk skal
ferdes. Og du kan forme hus. 

Ved å benytte ulike typer produkter kan man
sette ulike stemninger. Ved å benytte down�
light kan man styre lyset der man behøver
det, nemlig på trappen, ved garasjeporten
eller ved kjellernedgangen. I tillegg er det
blendfritt på avstand og uthever husets form. 

Som fasadebelysning på dette huset er det
benyttet 12V downlight. Egnede downlights
er Aqua og Aquarius, som har beskyttelses�
glass og er i tetthetsklasse IP65. 

Ønsker man i tillegg mer diffust lys ut over
eiendommen er Alfa, Tekna og Laser velegnet
med opal plastskjerm. Alfa og Laser leveres i
flere varianter (se produktoversikten side 20).

Dette er solide vegg/taklamper som tåler tøffe
påkjenninger. Vi betegner de som vandalsikre
på grunn av den solide aluminiumskroppen
og den sterke polykarbonatskjermen. 

A44 er en tett dekorativ armatur som egner
seg både inne og ute.

LASER TEKNA A44

AQUA AQUARIUS ALFA

NYTTIGE TIPS

Downlight som utebelysning gir et

blendfritt lys som uthever husets

form. 

Store innkjørsler kan markeres 

ved bruk av pollerter som 

eksempelvis Esplanad. Dette gir en

flott lede�effekt som skaper

trygghet.

ESPLANAD
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Vane er vane og kan ikke slenges
ut av vinduet av noe menneske,
men bør lokkes ned trappen ett
trinn av gangen.

MARK TWAIN

GANG

S�16 A�41 A42

PEGASUS VEGA S�15

Inngangspartiet, hallen eller gangen gir husets
første inntrykk når du får besøk. Området skal
ønske de besøkende velkommen og lede dem
inn i ditt hjem. Belysningen har flere
oppgaver. I inngangspartiet henger man fra
seg tøy, setter fra seg sko og skal videre ledes
inn huset. Inngangspartiet fungerer naturligvis
også som utgangsport, og det er her du får
siste inntrykk av deg selv, før du kaster deg ut
i verden utenfor hjemmet.

Downlight er her vist som en funksjonell
løsning, da det er flere ting på veggene som
ønskes markert. Strømskinner gir stor
fleksibilitet da man kan justere spotlightenes
plassering i skinnens lengderetning.

Spot� og downlightene som her er vist baserer
seg på 12V halogenlamper. Disse må ha en
trafo. Strømskinnen har en 12V trafo som 

stikkes inn på enden av skinnen mens
downlightene har forskjellige typer trafoer 
som kan legges i himlingen.

S15 og S16 er elegante spotlights med
justeringshendel som gjør det enkelt å justere
lyspunktet dit man ønsker. 

NYTTIGE TIPS

Man kan benytte spotlight til å 

lyse opp bilder, speil, skap og

hyller.

De viste spotlight og downlight kan

leveres som ferdige sett bestående

av 3 spot�/downlight, trafo og 3

kaldtlyslamper. Spotlightsettene 

har i tillegg 1 m strømskinne.
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STUE 

Og naar kvelden kommer til os,
tænder jeg et lys i stuen, og vi
summer sagte sammen hver vor
vise, jeg og fluen.

ARNULF ØVERLAND

VEGA S15 S16

FLECTO JONAS PEGASUS

NYTTIGE TIPS

Ved å velge riktige spredevinkler

samt regulerbare trafoer kan man

få en fleksibel lyssetting som kan

trylle frem ulike stemninger.

Legg ulike lyssettinger til

forskjellige brytere.

Stuen er et utfordrende rom å belyse. Det er
mange hensyn man skal ta, både til rommets
ulike former og bruksformål. Derfor er det
viktig å bruke belysning for nytte og i tillegg
belysning som kun har dekorativ effekt.
Vi har i vårt sortiment, produkter som
spenner fra det klassiske til det minimalistiske.

Domino�familien er en av Høvik sine klassiske
armaturserier (se hovedbildet) i messing som
kan leveres både som bord, vegg eller
stålampe. Serien leveres for glødelampe og
egner seg godt i et klassisk interiør. 

Flecto er i likhet med Domino utviklet i kjente
materielvalg hvor designeren har gitt
armaturen en stilren form som gir den et
moderne uttrykk. Serien kan leveres i både
messing og børstet stål og er tilgjengelig 
både for glødelampe og energisparende
kompaktlysrør.

Ved å benytte nye materialer har man med
Jonas skapt et moderne, minimalistisk uttrykk
ut fra en klassisk form. Børstet stål og
opalisert skjerm skaper et yttrykk som passer
godt til det moderne hjem.

Innfelte downlight eller skinnemonterte
spotlight kan også benyttes som effekt�
belysning på stuen. Bilder, peishyller, planter
og øvrige gjenstander som man ønsker belyst
kan få nytt liv ved hjelp av halogenlampen. 
Pegasus er en downlight som nesten
forsvinner i himlingen. Den kan tiltes 30º.
Vega kan tiltes hele 80º. Begge kan leveres i
materialfargene messing, messing matt, krom,
børstet stål, bronse og hvitlakkert.
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Lyset, Guds eldste datter, er en av
de viktigste skjønnhetsskapende
faktorene i et hus.

THOMAS FULLER (1608�61) 
Engelsk teolog og historiker.

Effektbelysningens største fortrinn er dens
evne til å kunne tilpasse belysningen til de
objektene den skal belyse. Fordi lyskildene
har ulike spredevinkler kan man fokusere
lyset mot de ulike objektene. Bilder på
veggene trenger alltid en eller annen form for
belysning. Ved hjelp av lyset blir bildet
‹‹levende›› og får dybde.

Lyset som rettes mot vegger vil delvis
reflekteres ned mot gulvet og gir et behagelig
blendfritt lys. Slik vil det også være ellers i
rommet. Her forsterker vi effektene ved å
bruke lysdemping, slik at man kan tilpasse
lysstyrken til behovet. De ulike stemningene
man ønsker, oppnås lett ved et trykk på en
bryter på veggen � eller hva med styring via
fjernkontroll?

DETALJER

REFLEX S15 S16

PEGASUS VEGA MINOR

NYTTIGE TIPS

I de tilfeller man har anledning 

til å felle downlight inn i taket er

dette å anbefale fremfor spotlight.

Ved å benytte ulike spredevinkler

på lampen får man ulike

stemninger.
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Det var en rød lykt ved et ferge�
leie. Et forheng. En seng. Der
kunne han se at kjærligheten rant
forbi.

KETIL BJØRNSTAD (Drift)

SOVEROM

VEGA S15 S16

FLECTO ZAPP 360 PEGASUS

Soverommet er ikke et rom man oppholder
seg lenge med lyset tent. Det er likevel en del
funksjoner belysningen skal dekke. Som regel
er det skap i rommet og her er det fint å ha et
par tiltbare downlight eller spotlight foran, slik
at man får litt lys inn i skapene. Alternativt
kan man velge å montere små downlight inne
i skapet � eksempelvis Minor. Husk å montere
dette lyset på egen bryter.

Ved siden av sengene kan det være praktisk å
ha leselys. Her kan man velge en klassisk
løsning med nattbordlamper. I vårt eksempel
Flecto eller Domino. Dette er solide, eksklusive 
bordlamper som også fås som vegg og
stålamper. Flecto fås både i messing og
børstet stål og leveres med kompaktlysrør som
gir lang levetid og lavt strømforbruk. 

NYTTIGE TIPS

Man kan også benytte smal�

strålende downlight/spotlight 

som leselampe, noe som vil 

være mindre forstyrrende for

nabosengen.
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KJØKKEN

Juvika var einaste garden på lang
lei som hadde kjøken, det var ein
storveges ting å ha, det var som
på prestgarden.

OLAV DUUN (Juvikfolket)

Kjøkkenet er kanskje husets viktigste
arbeidsplass. Vi bygger hus med større
kjøkken enn tidligere. Flere og flere bruker
kjøkkenet som et samlingssted. Vi bruker også
mye penger på flotte innredninger, enten i
fine tresorter eller i børstet stål. Kanskje på
tide å oppgradere belysningen på kjøkkenet
også? Husk at man ser kun det som blir
belyst.

Dette kjøkkenet er vist med en kombinasjon
av downlight som gir en effektfull og spillende
lysvirkning på innredning og gulv. Det blir lys
og skygger. Downlighten brukt i dette
kjøkkenet er Pegasus i messing. Inne i
kjøkkeninnredningen kan man benytte Minor,
noe som skaper spennende lysspill i glass. 

Det er også svært viktig å få godt arbeidslys
på kjøkkenbenken. Det er tross alt en
arbeidsplass, hvor skarpe kniver og ikke helt
ufarlige elektriske redskaper brukes hver dag.
Godt arbeidslys gjør jobben både lettere og
sikrere. Benkarmaturen Jane skaper arbeids�

lyset. Den har også en praktisk dobbel 
stikkontakt for uttak til elektriske artikler som
kan settes i andre enden, dersom det er
ønskelig. 

Over spiseplassen kan man med fordel
benytte pendler som eksempelvis Jonas. Dette
skaper en intimsone for hygge og samvær. 

Uno tilhører den type lysarmaturer som er
mest vanlig å bruke på kjøkkenet. Den gir et
blendfritt, jevnt og bra arbeidslys.

NYTTIGE TIPS

Kombiner god arbeidsbelysning

med eksempelvis downlight, og

se nye muligheter for å skape

funksjonell og koselig stemning 

på kjøkkenet.

Ha forskjellig typer lys på

forskjellige brytere.

JONAS P MINOR

JANE PEGASUS UNO





Badet er et av husets mest påkostede rom.
Fliser på vegg og gulv, samt flott innredning
gir rommet et eksklusivt inntrykk. Det er viktig
å bruke lyset på riktig måte, samt planlegge
installasjonen på en forskriftsmessig måte.
Lyset skal både være til praktisk nytte og gi et
hyggelig miljø.

Det er viktig med lys over speilet, slik at vi får
lys i ansiktet forfra.  Med downlight på badet
er du nesten alltid sikret suksess, da badet
ofte har lyse flater som reflekterer lys godt. 

Aqua og Aquarius har begge tetthetsklasse
IP65, som betyr spylesikker. Disse tilfredstiller
alle krav til installasjon i baderom. Aquarius
har en flat dekkring, mens Aqua har en kon�
formet dekkring. Begge er fremstillet i massivt
materiale, og fremstår meget robuste og
eksklusive.

Husk imidlertid speilbelysningen som skal lyse
opp ansiktet. Sala er en moderne lysarmatur 

for speilet på badet. Den har et design som
gir god lysfordeling ut i rommet, samtidig som
det hindres at stikkontaktens klapplokk
kommer i konflikt med speilet. Ønsker man en
jevnere samt høy belysning bør man se på
tette armaturer med opalisert avdekning.

A44 er en dekorativ armatur med tetthets�
klasse IP54. Avdekningen er i glass og 
dekkringen kan leveres i krom, børstet stål
eller hvitlakkert. 
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Å vaske seg � det er slettes ikke
godt. Børsten er bustet, og vannet
er vått. Nei skrubb og børste og
såpevann er ikke noe for en
røvermann.

THORBJØRN EGNER (1912�90) 
Folk og røvere i Kardemomme by

BAD

PEGASUS A44

AQUA AQUARIUS SALA

NYTTIGE TIPS

Hvis du benytter downlight som

speilbelysning, sørg for å rette

disse mot veggen slik at lyset

reflekteres mot ansiktet.
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NYTTIGE TIPS

Baderom
Det er krav til tetthetsklasser på utstyr montert i baderom. 
Badet er inndelt i områder, med definerte krav:

Private bad Offentlige bad

Område 0 IPX7 IPX7

Område 1 IPX4 IPX5

Område 2 IPX4 IPX5

Område 3 IPX0 IPX5

Trafoen må alltid plasseres i min. i område 3 eller over taket.

Mulighet for demping av lyset på baderommet kan være en
meget behagelig funksjon. Dersom du ønsker å dempe lyset på
baderommet, er det krav om at installasjonen er gjort med en
to�polet bryter, slik at lysdempingen er på én bryter og av/på er
på den annen bryter.

Husk ved endring eller ny installasjon i baderom er
jordfeilbryter påkrevet.

Vi har gjort oss mye erfaring med dette ut fra målinger på
labratoriet til Nemko og kan anbefale følgende løsninger.
For isolerte himlinger er det viktig å gi downlightene stort nok
luftrom for å holde temperaturen på et forskriftsmessig nivå. Vi
skiller mellom kaldtlyslampen GX5,3 som lar det meste av
varmen gå opp i himlingen og pinlampen GY6,35 som sender
det meste av varmen ned i rommet.

X1 X2 Y
bredde lengde høyde

50W GX5,3 250 550 150
35W GX5,3 250 450 150
20W GX5,3 250 250 150
50W GY6,35 250 250 150

Ved installasjoner mot kaldloft er det viktig å bruke en
downlightkasse for å ivareta kravet til diffusjonssperre og
isolering.
Trafoen plasseres i samme hulrom for lett tilgjengelighet.
Følg trafoens monteringsanvisning vedrørende avstand til
downlighten.
I etasjeskille må det sikres at isolasjonen ikke faller ned på
downlighten eller trafoen.

Hvordan få tak i produktene?
Alle elektroinstallatører i Norge har tilgang på produktene som
er presentert i denne brosjyren. De viste produktene er bare et
utsnitt av vårt sortiment, som omfatter flere varianter og farger.
Produktene er en del av produktserien som heter ‹‹Glamox
Professional››, utvalgt til profesjonelle montører. Dette sikrer deg
topp kvalitet og en sikker installasjon. 
Alle Glamox produkter er godkjent etter europeiske normer.
Dette for din sikkerhet.
Downlights og spotlights kan leveres i praktiske 3�pack, komplett
med lyskilder, trafo og ledninger eller som enkeltvise produkter.

Montasje i isolerte himlinger
For å unngå problemer med for høy varme, er det viktig at
lavvolt downlight blir installert fagmessig etter de krav, som
er gitt i henhold til forskriftene og etter anbefalinger i
leverandørens montasjeanvisninger.
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NYTTIGE TIPS

Lyskilders spredning
Kaldtlyslampene (GX5,3) fås i 3 ulike spredevinkler (dette kan variere
noe fra de ulike produsentene). Det gir gode muligheter for å tilpasse
belysningen til de ulike objekter som skal belyses. Vi har her skissert
spredningen sett i forhold til avstanden til objektet. Pinlampen
(GY6,35) har en fast bredstrålende spredning på ca. 36 grader.

I illustrasjonene vises også viktigheten av å plassere downlightene i
riktig avstand til vegg, sett i forhold til hvor mye de kan justeres.
Plasserer man Pegasus og Polaris for langt fra veggen treffer lyset for
langt nede. Illustrasjonen viser henholdsvis Pegasus, Vega og Polaris. 

Lyskildenes ulike egenskaper
Lyskilden (lampen) som brukes i hvert enkelt produkt avgjør ofte
produktets lystekniske egenskaper. Det finnes flere ulike typer, som
det kan være verdt å vite om før man velger produkt.

12V halogen kaldtlyslampe 

Enkel å lysdempe. Har en reflektor som en del av lyskilden, og kan variere
mellom 12, 24 og 36 grader spredning. Finnes i 20, 35 og 50W. Egner seg
spesielt godt for spotlight belysning. Reflekterer det meste av varmen bakover.
Finnes også i en 230V variant (GZ10) 50W.

12V halogen pinlampe 

Enkel å lysdempe. Settes inn i en armatur med reflektor og lysspredningen
avgjøres av denne reflektoren. Egner seg godt for allmenbelysning. 

Lysrør T8

Gir godt, effektivt arbeidslys. Har lang levetid. Vanskeligere å lysdempe. Gir
et noe kaldt lys. Anbefalt fargetemperatur for hjembelysning er 827.

Kompaktlysrør TC�D

En forkortet utgave av lysrøret. Er liten i størrelse, gir godt med lys, har lang
levetid, avgir lite varme og er lite energikrevende. Passer utmerket i
utebelysning. Anbefalt fargetemperatur for hjembelysning er 827.

Glødelampe A60

Gir et varmt behagelig lys. Den er lett å lysdempe. Avgir mye varme, har
relativt kort levetid og er energikrevende.

Produkters plassering
Det er viktig å plassere produkter riktig i forhold til sitteplasser, slik
at man ikke får ubehagelig blending. Derfor bør man aldri plassere
en downlight lenger enn ca. 50 cm ut fra veggen over en
sittegruppe, som står inntil en vegg. 

Som allmenbelysning er avstand mellom downlight på ca. 100 �
120 cm en fin løsning. Dette kan man tilpasse litt til lyskildenes
spredningskurve som vist over, slik at det oppnås en jevn
belysningsmengde på gulvet.

Lysdemping
Lysdemping brukes til å regulere lysmengden i et rom. Ved å dempe
belysningen skapes stemning og hygge i hjemmet. Samtidig oppnås
det også andre positive effekter:

� Lyskildene oppnår opp til den dobbelte levetid. som øker 
intervallene mellom lyskildeskift

� Strømforbruket reduseres

Ulike brytere kan brukes til å dempe lyset:

1. Vridimmer, hvor lyset slås av og på ved å trykke inn rattet. 
Ved å dreie på rattet justeres lysnivået fra 1�100%. Lyset kan 
bare dempes fra samme dimmer, selv om det er flere 
innganger til rommet med flere brytere.

2. Demping med impulsbryter, hvor lyset reguleres fra 1�100% 
avhengig av, hvor lenge bryteren holdes inne. Lyset kan 
dempes fra ulike brytere plassert ulike steder i huset. Opp til 
tre ulike grupper kan styres fra en én�kammer veggboks.

3. Digital demping fra fjernkontroll eller  veggpanel. Denne 
typen dimmer gir større fleksibilitet, da det i tillegg til vanlig 
regulering av lysnivået opp og ned, kan innprogrammeres 
ulike lysscenarier, som du ønsker dem. Samtidig kan den 
kombineres med bevegelses� og dagslysdetektor.

Din elektroinstallatør hjelper deg med å lage lysplanen, samt
beregne antall og størrelse av trafoer og dimmere. 
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PRODUKTOVERSIKT
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MINOR
12V innfelt / utenpåliggende downlight. Leveres med lyskilde.

Lampe QT9

Messing Hvit 
MINOR 12V 10W 2m kabel 3247284 3247283

S�15
3�pack spotlights, som består av 1 m skinne, 3 spotlights, 
1 trafo, 3 x 35W kaldtlyslampe.

Lampe QR�CBC

El.nr.
3�pack S�15 messing 3230334
3�pack S�15 messing matt 3230344
3�pack S�15 børstet stål 3230348
3�pack S�15 krom 3230345
3�pack S�15 hvit 3230329

TRAFO
Dimbar trafo for impulsbryter.

El.nr.
ONE 4 ALL (150VA) 6630615
ONE 4 ALL (105VA) 6630614

30�22

30�21

30�20

30�83

30�85

A44
Tak� og veggarmatur med glasskjerm for utenpåliggende
montasje.

Lampe TC�DD

Hvit Børstet stål Krom
A44 1x16W 3337761 3337759 3337760
A44 1x28W 3337767 3337765 3337766
A44 1x26W 3337764 3337762 3337763

TEKNA
Tak� og veggarmatur for utenpåliggende montasje.

Lampe TC�D           TC�DD

Diameter El.nr.
TEKNA 30 116F hvit 300 mm 3337719
TEKNA 40 128F hvit 425 mm 3337726
TEKNA 40 138F hvit 425 mm 3337721

LASER
Vegg/takarmatur med avdekning i opalisert polykarbonat.

Lampe TC�D

Sølv Hvit
30�83 1x18W  3326137 3326136
30�83 1x26W 3326139 3326138
30�85 1x18W 3326141 3326140
30�85 1x26W 3326143 3326142

ALFA
Rund vandalsikker tak/veggarmatur med halvskjerm (30�22),
kryss (30�20) eller standard skjerm (30�21).

Lampe TC�D

Sort Hvit
3020 1x18W  3326014 3326012
3021 1x18W 3326017
3022 1x18W 3326087 3326086

PEGASUS
12V innfelt downlight for kaldtlys, pin og 230V 50W. IP44.

Lampe QPAR�CB16 QR�CBC

Hvit Børstet stål Messing
*3�pack 35W 3230393 3230419
12V 35W 3230303 3230501 3230304
230V 50W 3230503 3230504
*3�pack består av 3 downlight, 1 trafo, 3 x 35W kaldtlys�
pærer.

VEGA
12V innfelt downlight for kaldtlys og pinlampe. 

Lampe QR�CBC            

Hvit Børstet stål Messing
*3�pack 35W 3230391
12V 50W 3230306 3230511 3230307
*3�pack består av 3 downlight, 1 trafo, 3 x 35W kaldtlys�
pærer.

S�16
3�pack spotlights, som består av 1 m skinne, 3 spotlights, 
1 trafo, 3 x 35W kaldtlyslampe.

Lampe QR�CBC

El.nr.
3�pack S�16 messing 3230352
3�pack S�16 messing matt 3230353
3�pack S�16 børstet stål 3230356
3�pack S�16 krom 3230354
3�pack S�16 hvit 3230349

AQUARIUS
12V innfelt downlight for bad og utendørs bruk. IP65.
Max 50W.

Lampe QR�CBC

El.nr. 
AQUARIUS messing 3230532
AQUARIUS krom 3230533
Dekorring børstet stål 3230529

AQUA
12V innfelt downlight for bad og utendørs bruk. IP65. 
Max 50W.

Lampe QR�CBC  

El.nr. 
AQUA børstet stål 3230531
AQUA hvit 3230530
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PRODUKTOVERSIKT

Ø340 90
Ø310 90
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A41
Tak� og veggarmatur med glass�skjerm for utenpåliggende
montasje.

Lampe TC�D            TC�DD

El.nr. 
A41 1x38W, børstet stål 3337735
A41 2x18W, børstet stål 3337736

105

90

6556

JONAS
Interiørserie for  kompaktlysrør.

Lampe TC�DD/E

Hvit Børstet stål
JONAS 1x18W bord 3212105 3212104
JONAS 1x16W pendel 3212413 3319479
JONAS 1x18W gulv 3212106 3212107

FLECTO
Bord�, gulv og vegglampe i samme serie for kompaktlysrør.
(Kan fås for glødelampe på forespørsel).

Lampe TC�TEL

Messing Børstet stål
FLECTO 1x13W vegg 3319469 3319472
FLECTO 1x13W bord 3212100 3212102
FLECTO 1x18W gulv 3212109 3212114

ESPLANAD
Pullert i aluminium med avdekning i polykarbonat.

Lampe TC�TEL HME

H=1150mm H=1300mm
ESPLANAD 32W TC�T 3555082 3230867
ESPLANAD 50/80W HME 3555080 3555000

ZAPP TUBE
Design pendel for direkte og indirekte belysning.

Lampe TC�L

Diameter El.nr.
ZAPP 120 1x18W 120 3319361
ZAPP 200 2x36W 200 3319362
ZAPP 200 2x36W regulerbar 200 3319363
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UNO
Utenpåliggende kjøkkenarmatur.

Lysrør T26

Lengde i mm El.nr.
UNO 2x18W 650 3332218
UNO 2x36W 1260 3332224

TINA
Sprutsikker universalarmatur.

Lysrør T26 

Lengde i mm El.nr.
TINA 1x36W 1276 3323459
TINA 1x58W 1576 3323461

JANE
Benkarmatur med vendbar stikkontakt og bryter.

Lysrør T26

Lengde i mm El.nr.
JANE 1x15W 474 3323035
JANE 1x18W 626 3323036
JANE 1x36W 1236 3323038

A42
Tak� og veggarmatur med glasskjerm for utenpåliggende
montasje.

Lampe 60W TC�D

Hvit Messing Krom
A42 60W 3337749 3337747 3337748
A42 1x28W 3337740 3337738 3337739
A42 2x18W 3337743 3337741 3337742

DOMINO
Bord�, gulv� og vegglampe i høyglanspolert messing med
detaljer i krom.

Glødelampe

Bord Gulv Vegg
DOMINO armatur 3040711 3040718 3040700
Lampeskjem krem 3040714 3040717 3040702
Lampeskjerm offwhite 3040713 3040716 3040701

SALA
Bad�/speilarmatur. IP44.

Lysrør T26

Lengde i mm El.nr.
SALA 1x15W BS 499 3323083
SALA 1x18W BS 651 3323084
SALA 1x36W S 1261 3326208

ZAPP 360 / 465
Elegant tak�/veggarmatur med armaturhus i ren polert
messing, børstet eller hvitlakkert stål.

Lampe TC�L            TC�D T5C 

Børstet stål Hvit
ZAPP 360 1x26W TC�D 3319329 3319326
ZAPP 360 2x18W TC�D 3319332
ZAPP 465 2x18W TC�L 3319324 3319321
ZAPP 465 1x40W T5C 3319411 3319417
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VARME

Den som er redd for røyk får lite
varme.

NORSK ORDTAK

Kostnader til oppvarming og varmt vann er
det som gir mest utslag på stømregningen din.
Opp til 75% ifølge Enova. Hva skal vi så
gjøre for å få kostnadene så lave som
overhode mulig?

Glamox varme kan være med å hjelpe deg
betraktelig. Først må man sørge for at huset
holder på den varmen man tilfører så kan
man varme opp de forskjellige rommene til
riktig temperatur til riktig tid. Til dette kan
Glamox hjelpe deg slik at du får full
fleksibilitet med hensyn på rom (soner),
temperatur og tid.

Studer vår brosjyre, konferer med din lokale
elektriker og se frem til en lavere
strømregning.

NYTTIGE TIPS

Ved å plassere ovnen under 

vinduet vil man kompensere 

for kaldraset fra disse.
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ET BASIC

Den som ikkje vil sveitte i varmen,
får svelte i kulda.

NORSK ORDTAK

Glamox ET Basic er vår enkleste og rimeligste
elektroniske termostat. Den gir en stabil og
nøyaktig temperatur. Den passer best i rom
som krever stabil temperatur døgnet rundt,
eller hvor det skal settes på varme i kun
kortere perioder. Som eksempelvis gjeste�
rommet eller et tørkerom.

Glamox ET Basic er en termostat mange har
valgt som en inngangsbillett til Glamox 3001
varmeovnsystem. Alle våre termostater er lett
å skifte noe som gir muligheten for enkel
oppgradering til de mer avanserte og
strømbesparende modellene, DT Enøk eller
Glamox Harmony. 

NYTTIGE TIPS

Ved å benytte deksel over

termostaten forhindrer man 

at innstilt temperatur blir 

bortstilt ved et uhell.
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DT ENØK

Det svarar seg ikkje å pisse i
sokkane for varmen si skuld.

NORSK ORDTAK

Glamox DT Enøk er det første skrittet du tar til
effektiv strømsparing. Det er en digital
termostat som "tenker" strømsparing, uten at
du selv behøver å gjøre det. Den kan senke
temperaturen om natten og på dagen når
rommet står ubenyttet eller du er på arbeid.
Du velger selv grader og timer for spare�
temperatur. 

Glamox DT Enøk har et ukesprogram og bør
velges av deg som ønsker å spare strøm på
en enkel måte. Har du først investert i en
Glamox DT Enøk tar det ikke lang tid før du
kan glede deg over lavere strømregning.

Merkostnadene ved å velge DT Enøk fremfor
den enklere ET Basic vil være inntjent i løpet
av 1 � 2 år.

NYTTIGE TIPS

Sørg for at gardiner ikke stopper

luftgjennomstrømningn i ovnen.

Benytt gardinbøyler.
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HARMONY

Den som har mange jern i elden,
han brenner somme av dei.

NORSK ORDTAK

Det er knapt den ting Glamox Harmony ikke
kan gjøre for deg. Først og fremst fjernstyrer
den varmen i huset og gir deg full fleksibilitet
i alle rom. Den er utviklet for Glamox 3001
varmeovnserie, men kan også betjene gulv�
varme såvel som andre elektriske varme�
element. I tillegg kan den fjernstyre lys,
ventilasjon og andre elektriske apparater.
Inne som ute.

Glamox Harmony er en lett anvendelig
strømsparer du ikke finner maken til. Den
kommuniserer med radiosignaler til hver
enkelt termostat eller relékontakt. Det store
displayet viser i tekst og bilde det du trenger
av informasjon. 

Glamox Harmony er den mest komfortable
måten du kan spare strøm på. Den gir deg
full frihet og alt styres fra ett sentralt punkt i
huset. 

NYTTIGE TIPS

Sørg for at dørene mellom ulike

temperatursoner er lukket. 

Eksempler på temperatursoner er:

Sone 1, stue/kjøkken

Sone 2, bad

Sone 3, soverom kalde

Sone 4, barnerom
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FORDELER MED GLAMOX VARME

Barnevennlig, uten skarpe kanter.

Deksel for barnesikring av termostat
(tilleggsutstyr).

Ekstra sikring mot overoppheting og
mulighet for gardinbøyle (tilleggsutstyr).

Enkel montasje og renhold av ovnen.

Frontutslipp gir god varmefordeling.

SLA 5/24

SLA 5/24

230 V AC

ETM
DTM
RFRM

SLA 5/24

6 V DC

System for mastertermostater og slavemoduler, MA2 � ETM �
DTM � RFRM � SLA 5/24
I store eneboliger og offentlige bygg hvor det ofte er flere ovner i samme rom,
gjøres styringen av varme enklere med mastertermostat og slavemoduler.
All regulering skjer da på ett sted. Fra termostatene går en separat
styreledning som kobles videre til de ovnene som skal være slaver. Hver
slaveovn skal ha SLA 5/24. Driftspenningen kobles til ovnens koblingsboks
eller med ledning og plugg. Styresignalene fra master til slave er på 6 volt.
Alle slaveovnene kobles av og på synkront og avgir jevn og behagelig varme
til hele rommet samtidig.

System for sentralt plassert termostat, SLX
Sentrale termostater som kobler av og på varmeeffekten krever slaveovner.
Glamox 3001 kan anvendes som slaveovn om de påmonteres slavemodulen
SLX.
Ovner med SLX kan styres av både elektroniske og mekaniske termostater.
(Elektroniske termostater vil normalt kreve en bunnlast på minimum 200W).

SLX

SLX SLX

230 V AC

Sentral 
termostat
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PRODUKTOVERSIKT VARME

RFT
Programerbar fjernkontroll.

El.nr.
RFT (styrer RFR) 5420731

TPA med ET�termostat 
35 cm høy ovn med elektronisk termostat, ET.

Effekt Lengde i mm El.nr.
TPA 04 ET 400W 453 5420824
TPA 06 ET 600W 651 5420825
TPA 08 ET 800W 813 5420826
TPA 10 ET 1000W 975 5420827
TPA 12 ET 1200W 1063 5420828
TPA 15 ET 1500W 1355 5420829
TPA 20 ET 2000W 1830 5420840

TLO med ET�termostat
18 cm høy ovn med elektronisk termostat, ET.

Effekt Lengde i mm El.nr.
TLO 03 ET 300W 484 5420861
TLO 05 ET 500W 805 5420862
TLO 07 ET 700W 1050 5420863
TLO 10 ET 1000W 1450 5420864
TLO 14 ET 1400W 1905 5420865

TPVD med EV�termostat
35 cm høy ovn for våtrom påmontert EV�termostat.

Effekt Lengde i mm El.nr. 
TPVD 04 EV 400W 453 5420851
TPVD 06 EV 600W 651 5420852
TPVD 08 EV 800W 813 5420853
TPVD 10 EV 1000W 975 5420854

GVR
Reflektorovn med bryter.

Effekt Lengde i mm El.nr. 
GVR 505B 500W 440 5420378
GVR 507B 750W 605 5420380
GVR 510B 1000W 740 5420382

ET�termostat
Elektronisk termostat, brukes sammen med TPA eller TLO.

El.nr.
ET elektronisk termostat 5420728

DT�termostat
Digital programerbar termostat med automatisk
temperatursenking.

El.nr.
DT digital termostat 5420729

EV
Elektronisk termostat for våtrom TPVD / TPVD60.

El.nr.
EV elektr. termostat (for bad) 5420780

RFR
Radiostyrt termostat (styres av RFT).

El.nr.
RFR radiostyrt termostat 5420730

GARDINBØYLE

El.nr.
TPC 03 5420871
TPC 05 5420872
TPC 07 5420873
TPC 10 5420874
TPC 14 5420875

DEKSEL
Passer alle termostater.

El.nr.
DEKSEL 5420776

TRX
Modul for 5º eller 15º C termperatursenking.

El.nr.
TRX 5/230 temp.senking med 5º C for ET 5420775
TRX 15/230 temp.senking med 15º C for ET 5420809


