
KHS
SELECTION

KHS Selection.
- Innovativ utvald kvalité



Ett smakprov av vad vi kan erbjuda från vår nya leverantör inom KHS Selection finns i den här 
broschyren. Downlights, spotlights, strålkastare, kapslade armaturer m.m. - Alla är försedda med 
senaste LED-tekniken. Kombinerar man dessutom armaturerna med den senaste sensortekniken 
från Steinel får man en oslagbar kombination för högsta driftsäkerhet och energieffektivisering.
                          
Vår nya KHS Selection leverantör LUG är ett polskt belysningsföretag som funnits på mark-
naden i 25 år. De tillverkar professionella armaturer och ljussystem som karakteriseras av högt 
teknikinnehåll, energieffektivitet och smakfull design. LUG har en internationell prägel och finns 
representerade med egna dotterbolag och showrooms i såväl London, Paris, Berlin som Dubai 
och Sao Paulo. LUG är sedan 2007 noterat på polska börsen.

Under namnet KHS Selection kommer flera av våra omsorgsfullt handplockade elprodukter 
presenteras. Gemensamt för alla produkter i KHS Selection är att de kommer från europeiska 
företag som också tillverkar sina produkter i Europa. KHS Selection är innovativa produkter med 
senaste tekniken, producerade av högsta kvalité.
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Argus One LED
Beskrivning: Pendelarmatur i minimalistiskt och kvadratiskt utseende, 
40W-3100lm, 80W-6200lm. 3000K/4000K.
Utförande: Stomme av eloxerad aluminium, gavlar av grå akryl-plast, 
opal akrylskiva.
Användning: Kontor, reception, butik, klädbutik, museum, galleria m.m.
Övrigt: Finns även med DALI-don.

Inredningsarmatur
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Lugclassic LED 
Beskrivning: Armatur för infällnad i 600x600 undertak. Skapar 
känsla av takfönster. 48W-4250lm, 102W-8200lm. 3000K/4000K.
Utförande: Vitlackerad stomme med opal akrylskiva.
Användning: Kontor, korridor, passage, offentliga byggnader m.m.
Övrigt: Kan förses med nödljusenhet.

Lugclassic ECO LB LED
Beskrivning: Armatur för infällnad i 600x600 undertak. 25W-2500lm, 
39W-3700lm. 3000K/4000K.
Utförande: Vitlackerad stomme med opal akrylskiva (PLX) som ger hög
verkningsgrad på vertikalljuset.
Användning: Kontor, korridor, passage, offentliga byggnader m.m.

För ljusstyrning rekommenderar 
vi rörelse- eller närvarovakt från 
serie Control Pro. Exempelvis 

Control Pro HF DUAL med DALI 
för korridor E1740307

Lugclassic LED i kombination med 
rörelsevakt IS 3360.

Argus One LED i kombination med 
närvarovakt Control Pro IR HD, 
perfekt för konferensrum.

101
lm/w



Spotlight

Atlas LED & Atlas Mini LED
Beskrivning: LED-spotlight för 3-fas skena, 8/16W, 300-1050lm. 3000K/4000K.
Utförande: Gjuten svartlackerad aluminium, med ställbar spridningsvinkel 14-40° 
för Atlas LED, 10-36° för Atlas mini LED. 
Användning: För punktbelysning på museum, utställning, butik m.m.

Tino LB LED
Beskrivning: LED-spotlight för 3-fas skena, 27W-1550lm. 3000K/4000K.
Utförande: Gjuten vitlackerad aluminium, finns med två olika ljusfördelningar, 
20° och 40°. 
Användning: Butik, utställning, alla typer av vertikala ytor m.m.

Nuovo LED
Beskrivning: LED-spotlight för 3-fas skena, 34/53W, 2750-4300lm. 3000K/4000K.
Utförande: Gjuten vit- och svartlackerad aluminium, finns med tre olika
ljusfördelningar, 22°, 32° och 42°. 
Användning: Butik, utställning, kontor, konferensrum m.m.
Övrigt: Finns även i version Nuovo Shop LED, anpassad 
för ljussättning av butik. Kan även på beställning lackeras 
helt i vitt alt. svart. 

Downlight

Lugstar LB LED
Beskrivning: Allround LED-downlight med bredstrålande reflektor i kompakt-
utförande, 18/24W, 1900-2500lm. 3000K/4000K.
Utförande: Stomme och kylelement av aluminium, täckring av vitlackerad gjuten 
aluminium. Högblank reflektor med bredstrålande ljusspridning 70°. 
Användning: Butik, galleria, museum, utställning, konferensrum, kontor m.m.
Övrigt: IP44 (nedåt) finns på beställning.

Lugstar Premium LED
Beskrivning: LED-downlight med bredstrålande reflektor, 13-48W, 1250-4000lm. 
3000K/4000K.
Utförande: Stomme och kylelement av aluminium, täckring av vitlackerad gjuten 
aluminium. Högblank reflektor av facetterad aluminium. 
Användning: Butik, utställning, entré, korridor, matsal m.m.
Övrigt: Förutom standardfärgen vit finns Lugstar även som svart. Dekorring finns 
i färgerna svart, blå, grön, röd. Andra färger på förfrågan. Smalstrålande ljusfördel-
ning (36%) samt IP43 (nedåt) finns på beställning.

Lugstar Horizontal LED
Beskrivning: LED-downlight med smalstrålande reflektor, 21-53W, 1850-4970lm. 
3000K/4000K.
Utförande: Utanpåliggande downlight, stomme av aluminium. Högblank reflektor 
av facetterad aluminium, 36°. 
Användning: Publika utrymmen, passage, korridor, kapprum, kontor m.m.
Övrigt: DALI-driftdon finns på beställning.
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Nödbelysning
Neso LED
Beskrivning: Stand-alone nödljusarmatur med två olika ljusspridningar och 
autotestfunktion, 3W power LED-164lm. 4000K.
Utförande: Stomme och ram av vit polykarbonat. Smalstrålande ljusfördelning alt. 
rundstrålande för antipanik. Batteri ger ljus i 3h vid spänningsbortfall.
Användning: Korridor, kulvert och utrymningsvägar, samt antipanik i allmänna 
utrymmen. 
Övrigt: Försedd med autotestfunktion enligt EN 62034. Armaturen är godkänd 
enligt EN 60598-2-22.

Lugstar LOW-UGR LED
Beskrivning: LED-downlight med väl avbländad reflektor, 21/30W, 1650-2500lm.
3000K/4000K.
Utförande: Stomme och kylelement av aluminium. Reflektor av facetterad aluminium. 
Finns med smalstrålande resp. bredstrålande reflektor.
Användning: Butik, utställning, entré, korridor, matsal m.m - Lokaler där det finns 
krav på speciellt avbländade armaturer.

Finns även
som infälld 

Ställbar 
spridningsvinkel

För ljusstyrning rekommenderar 
vi rörelse- eller närvarovakt från 
serie Control Pro med DALI styr-

ning och konstantljusfunktion.

Alla Lugstar LED downlights passar 
perfekt i alla typer av butiker.



Industriarmatur
Cruiser LED
Beskrivning: Höghöjdsarmatur IP66 med IK8 för montage i tak, 150W, 18000-
22000lm. 4000K/6500K.
Utförande: Stomme av pressgjuten grålackerad aluminium och bländskydd
av härdat glas. Finns med smalstrålande ljusspridning 55° och bredstrålande
ljusspridning 110°.
Användning: Industri, lager m.m.
Övrigt: Finns i version med DALI-driftdon. 

Atlantic Strong LB LED & Atlantic Strong LED
Beskrivning: Bas LED-armatur IP65 med IK5 för montage i tak. Atlantic Strong LB LED: 
38/55W, 4200-6050lm. Atlantic Strong LED: 32/62W, 3200-6380lm. 3000K/4000K.
Utförande: Stomme av glasfiberarmerad polykarbonat och kupa i akryl hålls 
fast av rostfri clips.
Användning: Industri, lantbruk, kulvert och lager m.m.
Övrigt: D-märkt, förteckning över resistans mot kemikalier finns på vår hemsida.
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Utomhusbelysning
Powerlug LED
Beskrivning: Kraftfull strålkastare IP65 med IK8 för montage på vägg och stolpe. 
100/135W, 9200-13200lm. 4000K/5700K.
Utförande: Stomme av pressgjuten grålackerad aluminium och bländskydd av 
härdat glas. Med bredstrålande ljusfördelning.
Användning: Idrottsarena, parkeringsplats, belysning av fasader, monument etc.
Övrigt: Finns även i version med DALI-driftdon.

Modena LED 
Beskrivning: Accentarmatur för ljussättning av vertikala ytor, inom- och utomhus. 
IP65, 6/24W, 150/1520lm. 4000K/6500K.
Utförande: Stomme av eloxerad aluminium och bländskydd
av glas. Finns även i ljusfärg 3000K och 6000K samt med
grön, blå och röd ljusfärg. Ljusspridning 10°, 22° och 45°.
Användning: Dekorativ ljussättning för fasad, galleria, hotell, 
restaurang, gångbro etc.
Övrigt: Finns i version Modena LED RGB för DMX-styrsystem.

Light & Design  
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Vi kan även erbjuda ett stort sortiment av designarmaturer för alla 
former av lokaler och byggnader. Läs mer om FLASH&DQ på 
www.khs.se/broschyrer.html

TLONHB 886

MOSAIC

Steinels rörelsevakter fungerar 
perfekt tillsammans med 
Atlantic Strong LED och 

optimerar energibesparingen. 
Inget ljus är tänt i onödan!

På Visbytravet på Gotland har man 
valt Atlantic Strong LED.

Valet föll på Atlantic Strong LED hos 
Kia-serviceverkstad i Karlskrona.



Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping
tel: 036-31 42 40, fax: 036-31 42 48

kontakt@khs.se | www.khs.se

Följ oss på Facebook
facebook.com/karlhstrom

Kontakta gärna vår kunniga personal så hjälper vi dig!

*KA1405*
KA1405

Karl H Ström är ett agentföretag för ett flertal kända varumärken inom två produktområden, el&belysning och verktyg. 
När Karl H Ström grundade sitt företag 1919, fanns en tanke att förse marknaden med smarta och säkra produkter av hög 
kvalité. En anda som i högsta grad lever kvar i företaget, inte minst när vi väljer ut produkter till vårt sortiment för KHS 
Selection. Karl H Ström AB står för förstklassig kompetens och servicegrad med genuin trygghet och utpräglad långsiktighet. 


