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Du kan enkelt och snabbt installera och få till en vackert upplyst trädgård på bara en 
timme eller två.  Hos oss finner du ett fullständigt utbud av lampor för utemiljöer. Vi har 
dessutom valt att ge dig så många utbyggnadsmöjligheter som bara är möjligt med 
grenkopplingar och kablar i olika längder. Det ska vara ett nöje att installera och ett 
nöje att njuta av vår belysning. 

Energisnålt - 90% av alla Lightson Garden Plug & 

Play trädgårdar har en årlig elförbrukning på 100-300kr

Planering

1 Välj ut lampor som passar dina önskemål

2 Räkna ihop armaturernas totala antal watt och 
välj en transformator som minst motsvarar sum-
man eller mer om du senare skulle vilja komplet-
tera med fler armaturer.

3 Lägg vid behov till kablar, grenkopplingar, ljus-
sensor etc.

Installation

1 Sätt lamporna på plats.

2 Koppla ihop kablarna. De är förseddda med 
enkla och vattentäta skruvkopplingar.

3 Plugga i transformatorn i ett jordat 230V-uttag.

4 Gräv, om så önskas, ner kablarna i marken.

Lycka till!



12V LJUSSENSOR

Installera själv, 
snabbt och enkelt, 
utan verktyg.

För att underlätta för dig som bara vill ha en särskild lampa eller ett startpaket så har vi 

tagit fram All-in-1-paket för vissa produkter. Här får du en komplett lösning för den lam-

pan du önskar, dvs du får lampa, transformator och kabel i ett paket. Titta efter denna 

symbol i katalogen och på kartongerna i butik om du önskar en färdigt lösning.



SIRIUS 
12w 15°

MEDUSA
8w 60°

LUNA
5w 35°

LUMINUS
5w 15°

OPTICA
1w 15°

FORNAX
5w 35°

CASTOR
15w 25°

Liten 

buske

Mindre pryd-

nadsgräs

(belys gärna  

inifrån)

Trädkrona 

högt upp

Stort träd

Brett mellan- 

stort träd

Stort pelarformat 

träd

Hängande 

trädkrona

Större buske, 

mindre träd

Lägre smalare 

träd

LUNA 65
5w 35°

Stort, tjockt 

prydnads-

gräs eller 

bambu

CAPELLA
5w 30°

Markspotsguiden
Till dig som behöver lite hjälp med 

att välja lampor till ditt projekt.

Tänk på att guiden inte är heltäckande och endast är exempel. Avståndet till objektet avgör val av lampa. Ju längre ifrån desto bredare hinner ljuset sprida 

sig. Du kanske hellre vill ha flera svagare lampor på ett större träd. Det går så klart också bra. Hoppas guiden kan hjälpa dig lite på traven.



START PACK

Ett enkelt sätt för dig som vill mjukstarta 

ditt ljusprojekt i trädgården. Det ingår en 

större transformator för att kunna bygga 

ut ditt system i framtiden, en kabel och 

två stycken svarta Luna markspottar. 

Art. 5082

Detta ingår
2 x Luna (svart)
1 x 60 w transformator
1 x 5 meter grenkabel

ENKELT ÄR BÄST

Vårt system är lätt att installera 

själv och ännu lättare att gilla 

– med varmt ljus i ljuskällorna 

och skandinavisk design på 

lamporna. Vi försöker inte 

krångla till det så mycket. 
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OPTICA
Optica är en nätt liten lampa som passar mindre träd och 

buskar eller där du vill belysa enskilda objekt, så som 

ett konstverk eller en vattenspegel. Lampan har en smal 

spridning och gör då att ljuset blir fokuserat. Ju närmare du 

sätter lampan desto tydligare blir ljuset. Önskar du mjukare 

ljus sätter du lampan längre ifrån objektet. 

Art. 5003

1 watt LED (fast ljuskälla) / 90 lumen

Smal spridning (15°)

Varmvitt ljus (3000°K)

Borstad aluminium

70 cm gummikabel

LUMINUS

En allroundarmatur med smal ljusspridning som passar till träd 

där stammen ska framhävas, alternativt där du vill att ljuset 

ska nå hela vägen upp i toppen på exempelvis höga tallar och 

björkar. Luminus är också spännande att använda för att få 

pelarljus mot fasad, stolpar på pergola och portaler. Om du vill 

belysa ett smalt och tätt prydnadsgräs eller rosenbuske inifrån 

är Luminus också ett bra val. 

Art. 5002

5 watt LED (fast ljuskälla) / 270 lumen

Smal spridning (15°) 

Varmvitt ljus (3000°K)

Svart aluminium

70 cm gummikabel
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En allround markspot med lagom ljusspridning som passar små till medelstora 

träd och buskar. Luna är ett bra val om du vill belysa prydnadsgräs, hortensior 

och andra ljusgenomsläppliga växter. Ett tips är att du sticker ner lampan 

rakt i centrum på växten - då skapas magi mellan skuggorna och ljuset. På 

mycket breda lägre träd som du ser från flera håll kan du med fördel använda 

två lampor.

Du kan också använda Luna på husväggar, i takfoten och på staket då 

spettet är avtagbart och fästet då enkelt skruvas direkt i underlaget. 

LUNA
Svart art. 5017, Silver art. 5027

5 watt LED (GU5.3) / 350 lumen

Medium spridning (35°) 

Varmvitt ljus (3000°K)

Aluminium / svart aluminium, glas

70 cm gummikabel

AVSTÅND
Avståndet till objektet avgör hur ljuset upplevs. Ju 
längre ifrån desto större spridning och mjukare ljus. 

BLÄNDNING
Kolla alltid så att ljuset inte bländar personer som 
går förbi lamporna eller in i hus och ut på gator.

SPRIDNING
När du väljer lampa, titta inte bara på ljusstyrka utan 
också spridningen på ljuset. Det är ju viktigt att det 
når så brett eller för den delen så fokuserat som du 
önskar. 

M
A

R
K

S
P

O
T



8 watt LED (fast ljuskälla) / 560 lumen

Bred spridning (60°) 

Varmvitt ljus (3000°K)

Svart aluminium

70 cm gummikabel

En kraftfull markspot med bred ljusspridning som passar 

medelstora till stora träd. Du använder med fördel Medusa på 

vida trädkronor. Den kan även användas  i större prydnadsgräs 

och bambu t ex med en placering i centrum av växten.

Som en bonus medföljer även fyra stycken färgfilter som du kan 

experimentera med. Exempelvis är det vackert att använda det 

gröna filtret för att återskapa växtens grönska även när mörkret 

lagt sig eller varför inte det blå för att skapa ett vinterkrispigt 

prydnadsgräs när snön ligger vit. 

MEDUSA
Art. 5081

FÄRG
Trädgården bär på 
fantastiska färger. Förstärk 
den på kvällen med ljus 
och du får en helt underbar 
trädgård dygnet runt. 

Vill du skapa konstraster 
med färg har vi Medusa 
som har extra färgfilter.

Bländningsskydd Analoga färgfilter
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SIRIUS
Art. 5063

Detta är en rejäl markspot som gör sig bäst på stora höga 

träd men den kan också fylla sitt syfte på medelstora objekt 

där du vill skapa extra effekter mellan ljus och mörker. 

Bländningsskyddet gör att du slipper störande ljus från 

ljuskällan.

Dess smala spridningsvinkel på ljuset gör att om du placerar 

lampan direkt under ditt träd kommer du att få en kraftfull 

ljuspelare rakt upp i trädet som når högt. Om du placerar den 

längre från ditt objekt så hinner ljuset sprida sig bredare och 

kan då träffa större ytor. 

12 watt LED (fast ljuskälla) / 800 lumen

Smal spridning (15°) 

Varmvitt ljus (3000°K)

Svart aluminium

18 cm / 29 cm höjd ovan mark (justerbar)

70 cm gummikabel

TIPS!
Fundera på hur du vill att 

ljuset ska sprida sig? Ska 

det vara brett eller smalt? 

Ju längre ifrån ditt objekt 

du sätter lampan desto 

bredare upplevs ljuset. 
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Att belysa träd som står direkt i gräsmattan eller 

stensättning är väldigt effektfullt för en trädgård. 

En enkel lösning är att sätta en eller flera lampor 

runt trädet. In-ground markspotar används 

mycket i den offentliga miljön, som i parker 

och ytor där vi vistas mycket. I en trädgård är 

huvudsyftet ofta att undvika gräsklipparen och 

snubbelrisken för exempelvis lekande barn, 

men också där du vill undvika att se själva 

lampan. 

Här presenterar vi våra in-groundlampor med 

olika  ljusstyrka. 

Se gärna vårt markspotsdiagram i början av 

foldern för avgöra vilken av lamporna som 

passar ditt önskemål bäst.

FORNAX
Art. 5068

5 watt LED (GU5.3) / 350 lumen

Medium spridning (35°)

Varmvitt ljus (3000°K)

Rostfritt stål, polymer, härdat glas

Ø 11 cm diameter

11 cm djup

70 cm gummikabel

IN-GROUND M
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En kraftfull in-ground markspot som lyser upp riktigt

stora träd, så som ädellövträd och stora tallar. Fint 

också att  lysa upp en dunge. 

CASTOR
Art. 5091

15 watt LED (fast ljuskälla) / 1100 lumen

Medium spridning (25°)

Varmvitt ljus (3000°K)

Svart aluminium, akrylglas

Ø 9 cm diameter, 10 cm djup

70 cm gummikabel

Perfekt där du vill fälla in en lampa direkt i trädäck, 

stensättning eller gräsmatta. Den är liten och nätt i 

storlek men ändå med en kraftfull ljusstyrka och en 

bra spridningsvinkel. Nättheten och styrkan ger bra 

förutsättningar för att lysa upp fasader, staket och 

medelstora träd och buskar på ett fint och jämnt sätt.

CAPELLA
Art. 5090

5 watt LED (fast ljuskälla) / 270 lumen

Medium spridning (30°)

Varmvitt ljus (3000°K)

Svart aluminium, akrylglas

Ø 6.5 cm diameter, 8 cm djup

70 cm gummikabel
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PIXTON
En pollare för exempelvis gångar, garageuppfarter och 

rabatter. De små bubblorna i akrylglaset reflekterar ljuset 

och skapar ett behagligt sken runt sin omgivning. Fint 

är att sätta flera i en grupp i en perenn rabatt eller vid en 

damm för att skapa en ljusinstallation i trädgården. 

Art. 5036
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En lägre pollare som passar där du vill skapa ledljus vid en 

gång eller stig. Ellips är också perfekt i en rabatt där du vill få 

en allmän spridning av ljuset på exempelvis perenna växter 

som kommer och går under säsongen. Den är effektfull när 

den sticker upp ur växtligheten som en mindre installation. 

Det blir som ett litet svävande tefat i grönskan. 

ELLIPS
Art. 5004

2 watt LED (fast ljuskälla) / 90 lumen

Rundstrålande spridning (360°) 

Varmvitt ljus (3000°K)

Borstad aluminium, akrylglas

Ø 12 cm diameter

70 cm gummikabel

1 watt LED (fast ljuskälla) / 75 lumen

Rundstrålande spridning (360°) 

Varmvitt ljus (3000°K)

Borstad aluminium, akrylglas

50 cm hög ovan mark

70 cm gummikabel



Svart art. 5084, Silver art. 5083
P
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En pollare med en ljusspridning som passar för att 

belysa gångar, små till medelstora träd och buskar. 

Med Luna 65 kan du få neråtriktat ljus på exempelvis 

buskar, nå bättre runt större buskar som rhododendron. 

Där snön täcker marken på vinterhalvåret är lampan 

också ett bra val då träd belyses ovanför snötäcket. 

Det finns också tillfällen där du inte vill belysa stammen 

utan bara kronan på ditt träd, för att skapa vissa 

effekter, då är Luna 65 ett utmärkt val. 

LUNA 65

5 watt LED (GU5.3) / 350 lumen

Medium spridning (35°)

Varmvitt ljus (3000°K)

Aluminium / svart aluminium

65 cm hög

70 cm gummikabel

snubbla inte...

...lys upp 

gången istället
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En snygg och smakfull pollare för exempelvis gångar, 

garageuppfarter och rabatter. Dock är Pollux så mycket 

mer än en vanlig pollare. Den är också dekorativ och kan 

användas i syfte att förhöja en trädgård eller uteplats. De 

små bubblorna i akrylglaset reflekterar det mjuka ljuset och 

skapar ett behagligt sken runt sin omgivning. Fint är att 

sätta flera i en grupp i en perennrabatt eller vid en damm 

för att skapa en ljusinstallation i trädgården. 

POLLUX
Art. 5089

2 watt LED (fast ljuskälla) / 75 lumen

Rundstrålande spridning (360°) 

Varmvitt ljus (3000°K)

Svart aluminium, akrylglas

64 cm hög ovan mark

70 cm gummikabel

  

NYHET



Silver art. 5069, Svart art. 5074

En klassisk premiumpollare som skapar 

struktur och ledljus längs med gångar, 

garageuppfarten och vid entrén. 

Den är också ett fint komplement i växtlighet 

där du inte önskar använda markspotar 

utan vill få ljus högre upp och skapa ett 

allmänt belyst område i trädgården. Där 

snön täcker marken vintertid och lägre 

lampor då ”försvinner” kan Saturnus vara 

ett bra alternativ. 

SATURNUS

4 watt LED (E27 12 v ljuskälla) / 350 lumen

Rundstrålande spridning (360°)

Varmvitt ljus (3000°K)

Svart / Rostfritt stål

90 cm hög ovan mark (markspett ingår)

70 cm gummikabel

P
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Välkommen hem!

Lys upp uppfarten



Dessa tre smala fina ljusstrån gör sig lika 

vackra i skirt prydnadsgräs som bland 

sommarblommande rabatter. Stråna är 

dessutom perfekta att placera i kruka vid 

exempelvis altanens loungegrupp eller på 

små ytor som balkong eller vid entré. 

De olika nivåerna på lamporna gör dem 

enkla att sätta snyggt på plats och skapar 

direkt en WOW-känsla i din trädgård och 

utemiljö. 

STRAW
3 x 1 watt LED (fast ljuskälla) 

3 x 20 lumen

Rundstrålande spridning (360°)

Varmvitt ljus (3000°K)

Brun aluminium, akrylglas

110 cm, 100 cm och 90 cm ovan mark 

70 cm kabel

Grenkoppling 3 uttag ingår
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Art. 5062

Art. 5804

STRAW

STRAW PACK

1 Straw,  21 watt transformator, 

2,5 meter kabel



Perfekt för dig som älskar skandinavisk 

design och letar efter en nättare lampa till 

din kruka, rabatt eller gång. Med skärmen 

på skapar du en känsla av hemtrevnad 

runt din uteplats samtidigt som skärmen 

fungerar avbländande längs gångar och 

vid trappor. Du kan också placera den 

över något du vill framhäva speciellt i 

din trädgård, som ett fågelbad eller ett 

konstverk på marknivå. Då får du ett direkt 

neråtljus på ditt objekt. Med skärmen 

av får du en ljuspelare som skapar ett 

allmänt sken, vilket blir effektfullt i ett lågt 

prydnadsgräs eller runt trädgårdsdammen.  

APOLLO
3 watt LED (fast ljuskälla) / 75 lumen

Rundstrålande spridning (360°) 

Varmvitt ljus (3000°K)

Svart aluminium, akrylglas

45 cm hög

70 cm gummikabel

2-in-1

2 1in
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Art. 5077

Art. 5809

APOLLO

APOLLO PACK

1 Apollo,  21 watt transformator, 

2,5 meter kabel
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En formbar ljuslist som du kan fälla in i terrassen för att skapa ledljus 

och samtidigt få en lyxig känsla i utemiljön. Lägg den mot en rabattkant 

för att få ett homogent ljus längs med hela rabatten och den ofta låga 

växtligheten däri. Fiffigt är också att fästa den dolt under något som ett 

utsprång på mur för att ge ett mjukt neråtriktat ljus. Du kan också fästa 

Shape längs med takfoten istället för spotlights för ett mjukt jämnt ljus. 

Obs: Fästen ingår ej.

SHAPE

Shape 1,5m: 10 watt LED / 95 lumen

Shape 5 m: 25 watt LED / 320 lumen

Bred spridning (180°) 

Varmvitt ljus (3000°K)

PVC 

15 mm bred, 7 mm hög

SHAPE 5m
Art. 5079  

TIPS!
Har du ett objekt du skulle vilja lysa upp med hjälp av en slinga, 

använd buntband i diskret färg och fäst Shape runt objektet ex. 

insidan på ett gammalt trähjul.

SHAPE 1,5m
Art. 5078  



Art. 5064
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Stone och Stone XL passar ypperligt till 

lägre växtlighet som skapar hålrum under 

bladverket, så som funkia (hosta), mindre 

japanska lönnar och ormbunkar. Ljuset 

tränger igenom växtens grönska och ger ett 

mysigt sken som förstärker din trädgårds 

struktur. Du kan också lägga Stone bland 

andra naturstenar för att skapa spänning och 

nyfikenhet för det man ser.  På dagtid liknar 

den en riktig sten med sin gråmelerade yta 

och på kvällen får den ett varmvitt sken som 

sprider sig vackert på sin omgivning. 

STONE
2 watt LED (fast ljuskälla) / 90 lumen

Rundstrålande spridning (360°) 

Varmvitt ljus (3000°K)

Polyeten

Stone: 25 cm lång och 22 cm bred

Stone XL: 40 cm lång och 30 cm bred

70 cm gummikabel

Art. 5065

STONE XL

STONE

Art. 5810

STONE PACK

Art. 5811

STONE XL PACK

1 Stone,  21 watt transformator, 

2,5 meter kabel

1 Stone XL,  21 watt transformator, 

2,5 meter kabel



Art. 5044

En enkel fin ljusslinga med varmt fint ljus från 100 

stycken små lampor. Klassiskt är att sätta dessa runt 

trädstammar, i buskar och längs med staket och 

murar. Du kan även lägga dem i en kruka, under häckar 

eller längs med fasaden på ditt hus för att skapa ett 

glimrande ljustäcke på marken.

GLIMMER
100 st ljuspunkter

6 watt LED (fast ljuskälla)

Varmvitt ljus (3000°K)

Svart PVC

10 m + 3 m startkabel

Seriekoppla max 4 slingor i följd
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Art. 5086

Lägg ut ljusnätet och få en jämn och vackert glimrande 

buske eller trädkrona att njuta av både till jul och andra 

festliga tillfällen. Mycket enklare än så kan det knappast 

bli. Nätet kan även hängas upp, mot exempelvis ett 

staket eller en vintergrön häck, som med fördel kan 

hänga kvar året runt.  

NET

168 st ljuspunkter

6 watt LED (fast ljuskälla)

Varmvitt ljus (3000°K)

Mörk grön PVC

2 m x 1,5 m + 3 m startkabel 

Max 2 Net i följd

Max 4 x Glimmer 10 m slinga +

 3 m startkabel

100 LED

Max 2 x Net 2x1,5 m nät +

3 m startkabel

168 LED
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Art. 5087

En ljusslinga med extra allt. Vackert skimrande med sina små 

varmvita ljuspunkter samlade tätt inpå varandra. Fint att sätta 

upp längs med ett staket, mur eller varför inte ute på taket. 

Du kan också linda slingan runt och i t ex en gran eller björk 

för att skapa en riktigt effektfull ljusupplevelse. Fantasin sätter 

gränserna här och Cluster kan med fördel användas året runt 

för alla typer av högtider och fest.

CLUSTER

Cluster 3 meter: 

300 ljuspunkter

6 watt LED (fast ljuskälla)

Max 6 slingor i följd

Varmvitt ljus (3000°K)

Svart PVC

70 cm kabel

Art. 5088

CLUSTER 5mCLUSTER 3m

Cluster 5 meter: 

500 ljuspunkter

8 watt LED (fast ljuskälla)

Max 3 slingor i följd

Max 6 x Cluster 3 m slinga +

3 m startkabel

300 LED

Max 3 x Cluster 5 m slinga +

 3 m startkabel

500 LED



VEGA
En vägglampa som blir dekorativ vid din uteplats eller rent funktionell som 

ledljus på ett förråd eller gästhus. Du kan även fälla in Vega i ditt trädäck för 

att markera en utgång eller vid en grupp med krukor där det blir effektfullt med 

underbelysning men också snyggt när krukorna är borta. Varför inte placera 

några Vega direkt på täckbarken i rabatten som små lysande svampar.

2 watt LED (fast ljuskälla) / 90 lumen

Rundstrålande spridning (360°) 

Varmvitt ljus (3000°K)

Borstad aluminium, akrylglas

Ø 12 cm diameter

180 cm gummikabel

Art. 5060
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En dekorativ decklight i aluminium som skapar 

stämningsfullt ljus på din uteplats. Passar även 

utmärkt på staket, väggar och murar. 

5-pack innehåller 10 meter grenkabel samt 21 watt 

transformator.

Zenit: 0,5 watt LED (fast ljuskälla)  / 20 lumen

Zenit Duo: 1 watt LED (fast ljuskälla)  / 40 lumen

Medium / bred spridning (90°/180°)

Varmvitt ljus (3000°K)

Borstad aluminium

Ø 7 cm diameter (håltagning 22-26mm)

170 cm gummikabel

ZENIT & ZENIT DUO

Art. 5034 Art. 5042
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ZENIT ZENIT 5-PACK

Art. 5039 Art. 5040

ZENIT DUO ZENIT DUO 5-PACK

5 lampor, 21 watt transformator, 

10 meter grenkabel

5 lampor, 21 watt transformator, 

10 meter grenkabel



Spectrum är en klassisk decklight för infällning i ditt trädäck eller 

stensättning. Du kan också använda den som markör vid ett 

trappsteg eller avslut på en nivå i trädgården. På en brygga eller 

längs en gång kan du skapa ett härligt mjukt ljusflöde samtidigt 

som ljuset leder dig dit du ska.

SPECTRUM 
10-PACK

0.5 watt LED (fast ljuskälla) / 30 lumen

Smal spridning (15°) 

Varmvitt ljus (3000°K)

Borstad aluminium, frostat glas

Ø 40 mm diameter (håltagning Ø 35 mm)

70 cm kabel
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Art. 5018 (5 lösa lampor)

SPECTRUM 
5 LAMPOR

Art. 5035

SPECTRUM

10 armaturer, 10 meter grenkabel 

samt 21 watt transformator.

Här får du fem lösa lampor, utan tillbehör. 

Perfekt när du vill bygga vidare.

Tips! Längre mellan lamporna? 

        Lägg till fler grenkablar.
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Denna något större decklight fungerar bra 

till olika infällningar. Genom att använda den 

på en träterrass eller stensättning ger du 

utemiljön en lyxig känsla. På en brygga eller 

längs en gång kan du skapa ett härligt mjukt 

ljusflöde samtidigt som ljuset leder dig dit du 

ska.

Terra är tillverkad i helgjuten aluminium och 

har ett frostat glas som ger det varmvita 

ljuset ett behagligt sken. 

0.5 watt LED (fast ljuskälla) 

25 lumen

Smal spridning (15°) 

Varmvitt ljus (3000°K)

Borstad aluminium, frostat glas

Ø 59 mm diameter 

Håltagning Ø 50 mm

100 cm kabel

Art. 5005

ARIES 4 LAMPOR

Aries är en fin liten lampa som sätts vid 

trappavsatser och terrasskanter. Den 

är liten som en decklight men har ett 

”ögonlock” för att undvika bländning. 

Lampan kan sättas lågt på portaler och vid 

gångar för att markera ytan under, vilket blir 

mycket effektfullt och praktiskt.

Aries funkar bra på alla ställen där du 

önskar markeringsljus utan att det tar över. 

Lampan sätts ofta vertikalt men kan sättas 

horisontellt om ljuset vänds mot något, 

som plank och kruka.

Art. 5092

4 x 0.5 watt LED (fast ljuskälla) 

4 x 10 lumen

Bred spridning (90°) 

Varmvitt ljus (3000°K)

Zinklegering, galvaniserad

Ø 35 mm diameter 

Håltagning 22-24mm

70 cm kabel

  

NYHET



Genom att enkelt spänna fast Connecta på takets hängränna 

förvandlas Luna till en elegant fasadbelysning. Finns i färgerna 

svart, vit och silver. Passar standardränna 125mm.

CONNECTA 2-PACK
T

IL
LB

E
H

Ö
R

Art. 5050B Art. 5050SArt. 5050W

Dekorera din ljusslinga och använd den 

året runt. Detta tillbehör passar Glimmer. 

Du sätter enkelt blomman över slingans 

lampa och skapar på så sätt en helt ny, 

stämningsfull och dekorativ slinga. 

En förpackning innehåller 100 stycken 

transparenta blommor.

FLOWER
Art. 5057 dekorera 

mera
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FÖRLÄNGNINGSKABEL
2,5 meter Art. 5028

5 meter     Art. 5012

10 meter    Art. 5013

GRENKABEL
5 meter kabel med 5 uttag Art. 5070

10 meter kabel med 10 uttag Art. 5047

GRENKOPPLING
T-koppling    Art. 5071

3 uttag     Art. 5011

6 uttag     Art. 5010

TRANSFORMATOR
Välj en transformator som minst motsvarar lampornas 

totala antal watt. För maximal livslängd rekommenderas 

att 20% outnyttjad kapacitet lämnas i transformatorn.

21w (plug-in, ingen kabel)  Art. 5046

60w (2 meter kabel)   Art. 5008

105w (2 meter kabel)   Art. 5045

LJUSSENSOR
Ljussensorn slår automatiskt på belysningen när det 

skymmer och släcker sedan igen vid gryningen. Även 

försedd med timerfunktion för avslagning efter x antal 

timmar.

   Art. 5023



FRÅGOR OCH SVAR
Hur många kablar kan jag koppla ihop?
Då systemet är utrustat med rejäla kablar samt att alla 

armaturer är baserade på LED-teknik kan du utan problem 

ha en total kabellängd på upp till 70 meter.

Behöver jag gräva ner kablarna?
Systemet drivs av 12V-spänning. Det är fullständigt tryggt 

för såväl människor som djur. Du behöver inte gräva ner 

kablarna, men det ser snyggare ut om du döljer dem med 

bark, jord, singel etc. I gräsmattan kan du gräva ner kablarna 

några centimeter för att slippa problem med gräsklipparen.

Kan jag byta ut lamporna?
De allra flesta armaturerna har fasta ljuskällor. Dessa kan inte 

bytas ut. De håller väldigt länge då samtliga armaturer drivs 

av LED-lampor. Våra lampor har en livslängd på över 30.000 

timmar, dvs. om lamporna lyser 10 timmar varje natt håller de 

i över 10 år. 

Om jag har köpt All-in-1-paket, kan jag 
lägga till fler lampor?
Den transformator som medföljer All-in-1-paketen är 

avsett för just dessa armaturer. Lägger du till fler armaturer 

så kontrollera att totalsumman watt på armaturerna inte 

överstiger transformatorns kapacitet. Om så, komplettera 

med en större transformator. 

Hur vattentåligt är systemet?
Ett system är aldrig starkare än dess svagaste länk. Detta har 

vi tagit fasta på och sett till att alla komponenter är fullständigt 

vatten- och snötåliga med IP-klassning 44 och uppåt. Detta 

innebär att de trivs bra oavsett väder.

Kan jag placera transformatorn var jag vill?
Transformatorn är konstruerad för utomhusbruk och behöver 

inte skyddas för regn och fukt.

Hur många lampor kan kopplas till en 
transformator?
För alla armaturer finns markerat hur många watt de 

konsumerar. Lägg ihop dina armaturers totala antal watt. 

Denna summa får ej överstiga transformatorns kapacitet 

(watt-tal). För maximal livslängd rekommenderas att 20% 

outnyttjad kapacitet lämnas i transformatorn.

Ger LED verkligen ett varmvitt ljus?
För en del år sedan gav LED oftast ett kallt, blåaktigt sken. 

En snabb teknisk utveckling innebär att alla de armaturer vi 

erbjuder, lyser med det varmvita behagliga sken som vi är 

vana vid från traditionella ljuskällor.

Lämnar ni garanti?
Vi lämnar 2 års garanti för samtliga artiklar vid fabrikationsfel.



Lys upp din trädgård 

LightsOn Garden är ett 12v-system (svagström) 

som är anpassat för utemiljöer. Det är lätt att 

installera själv utan verktyg och ännu lättare att gilla 

– med varmt ljus i ljuskällorna och skandinavisk

design på lamporna. 

Vi fokuserar på dig som privatperson och vi 

utvecklar produkter som är enkla och snygga med 

kvalitet som är anpassade för vårt klimat här uppe 

i norr.

Enkelt
Flexibelt
Underhållsfritt
Energisnålt
Prisvärt


