
Der er stor forskel på kvaliteten af armaturer. LEDpartner 
sælger udelukkende europæisk producerede armaturer, 
som lever op til de strengeste kvalitetskrav og selvfølgelig 
har alle de nødvendige sikkerhedsgodkendelser. 

LED rør er 100 % elektronik og dermed mere følsomme over 
for vand og vanddamp end gammeldags lysstofrør. Det er der-
for ekstra vigtigt, at LED beskyttes mod fugt på steder, hvor 
luftfugtigheden er høj. 

Dette gælder især i ko-, fjerkræ- og svinestalde, hvor luften 
ikke alene er fugtig, men også mættet med ammoniakdampe 
fra dyrenes afføring. Ammoniak er stærkt tærende og vil 
ødelægge et almindeligt LED rør på kort tid. Dret samme 
gælder også fugttætte armaturer, med mindre de er specielt 
beregnet til staldmiljø.

LEDpartner tilbyder to typer armaturer: Standard IP65 til 
lokationer uden ammoniakdampe samt en særlig ammoniak-

resistent version specielt udviklet til landbrug, som kan 
modstå det meget hårde kemiske miljø i en stald. 

Standard-armaturet har konsol og skærm af polykarbonat 
(PC), som er fuldt tilstrækkelig til f.eks. slagterier, vaskerier, 
fødevarevirksomheder og lignende.

Den særlige agro-version har konsol af ABS (glasfiberforstær-
ket plast) samt skærm af en særlig acryl-legering PMMA. 
Begge materialerkan tåle ammoniak uden at blive gullig og 
skrøbelig efter kort tid. Denne type er lidt dyrere end stand-
ardversionen.

Begge typer har solide og ammoniak-resistente clips og 
ophæng i glasfiberarmeret ABS. Ophængningsbeslag til wirer 
følger med. Gennemfortrådning mod merpris.

Armaturerne er desuden designet specifikt til single-end LED 
rør og skal ikke modificeres på nogen måde. 
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Fugttætte armaturer til T8 LED rør

Priser for standardarmaturer i PC (polykarbonat):

Standard til 1x120 cm rør: 149 kr.
Standard til 1x150 cm rør: 199 kr.
Standard til 2x120 cm rør: 229 kr. 
Standard til 2x150 cm rør: 299 kr.

Alle priser excl. moms og levering.
Fem års garanti.
3-4 ugers leveringstid ved større antal.
Forbehold for ændringer samt fejl.


