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Bostadsfastigheter innehåller många utrymmen som behö-
ver bra, noga utvald och energieffektiv belysning. Vi på Ens-
to har lång erfarenhet av belysning i dessa utrymmen och 
har tagit fram bra lösningar med några av de bästa armatu-
rerna på marknaden för just detta ändamål.

I fastighetens allmänna utrymmen är det vanligt med rö-
relsestyrda lösningar. Vi på Ensto hjälper dig gärna till rätta 
då vi arbetar med marknadens alla former av styrningar. 

Samtliga armaturer i broschyren finns i ett djupare och bre-
dare sortiment på www.ensto.se och kan även beställas i  
katalogform på: info.sweden@ensto.com



Entré
Entrén är fastighetens hjärta och här passerar människor flera gånger 
per dag varav känslan att känna sig hemma och välkommen är särskilt 
viktig. Armaturerna i entrén styrs med fördel med inbyggd sensor och/
alternativt med ett externt skymningsrelä.

Trapphus
I trapphuset kan stora energibesparingar göras framförallt genom att 
låta armaturerna tända via inbyggd rörelsevakt  Flera av Enstos arma-
turer med rörelsevakt har även grundljus som skapar trygghet under 
dygnets mörka timmar

Det finns även modeller med trådlösstyrning samt med inbyggt bat-
teri så att armaturen fortsätter att lysa i 1 timme efter att spänningen 
fallit i fastigheten.
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AVR254
Smidig armaturserie som dekorerar och kompletterar belysningen 
väl i en entré.

E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7501097 AVR254 18L AVR254 LED 8W 840 550 lm

7501101 AVR254 18L/3K AVR254 LED 8W 830 530 lm

7533690 AVL40 Dekorram vit till AVR254 -

AVR320
Stilren armaturserie med brett sortiment av dekortillbehör, rörelse-
styrningar och trådlösa kommunikationer. 

E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7504900 AVR320 110L/DW AVR320 LED 10W 830/840 1082 lm

7504902 AVR320 1104L/DW AVR320 LED 10W 830/840 PIR on/off 1082 lm

7504903 AVR320 1105DL/DW AVR320 LED 10W 830/840 PIR 
grundljus (kan stängas av efter 1h) 1082 lm

7504906 AVR320 1107L/DW/AA AVR320 LED 10W 830/840 PIR 
Smart Way (Sköts via app) 1082 lm

7504920 AVR320 114L/DW AVR320 LED 14W 830/840 1514 lm

7504923 AVR320 1144L/DW AVR320 LED 14W 830/840 PIR on/off 1514 lm

7504925 AVR320 1145DL/DW AVR320 LED 14W 830/840 PIR 
grundljus (kan stängas av efter 1h) 1514 lm

7504929 AVR320 1147L/DW/AA AVR320 LED 14W 830/840 PIR 
Smart Way (Sköts via app) 1514 lm

7533740 AVL45 Dekorram vit till AVR320 -

Velox Deco
Mjukt ljus som fungerar lika bra som infälld panel som en smidig utan-
åliggande armatur tillsammans med ramen.

E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7017464 ALDD180PU/DW Velox Deco LED DualWhite infälld 
rund vit 11W 830/840 820 lm

7017463 ALDD180PU-SMF Velox Deco utanpåliggande ram till 
ALDD180PU vit -

Diana Flat LED
Slimmad populär modularmatur som kan monteras utanpåliggande 
med ram. Vid lägre takhöjder och önskemål om mjukare ljus använd 
DL6X6O22.

E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7013177 DL6X6O Diana Flat LED 40W 840 4600 lm

7015075 DL6X6O22 Diana Flat LED 22W 840 2300 lm

7011647 DL6X6-K Utanpåliggande ram till Diana Flat -



Förråd > Källarkorridor > Sekundära utrymmen
Vem släcker efter dig? I dessa utrymmen rekommenderar vi att styra 
armaturerna med rörelsevakter annars är risken stor att de står och 
lyser helt i onödan under lång tid.
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AVR254
Rundstrålande armaturserie som ger bra ljus i de sekundära utrym-
mena i fastigheten.

E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7501097 AVR254 18L AVR254 LED 8W 840 550 lm

7501101 AVR254 18L/3K AVR254 LED 8W 830 530 lm

7501098 AVR254 184L AVR254 LED 8W 840 PIR on/off 550 lm

7501102 AVR254 184L/3K AVR254 LED 8W 830 PIR on/off 530 lm

AVR320
Stilren armaturserie med brett sortiment av dekortillbehör, rörelse-
styrningar och trådlösa kommunikationer. 

E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7504920 AVR320 114L/DW AVR320 LED 14W 830/840 1514 lm

7504923 AVR320 1144L/DW AVR320 LED 14W 830/840 PIR on/off 1514 lm

7504925 AVR320 1145DL/DW AVR320 LED 14W 830/840 PIR 
grundljus (kan stängas av efter 1h) 1514 lm

7504929 AVR320 1147L/DW/AA AVR320 LED 14W 830/840 PIR 
Smart Way (Sköts via app) 1514 lm

7533740 AVL45 Dekorram vit till AVR320 -

Monix Slim
Klassiskt utseende som alltid är aktuellt i en fastighet. Robust och 
pålitlig.

E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7213612 AMSL12O45 Monix Slim 38W/840 LED 4470 lm

7214280 AMSL12O45/3K Monix Slim 38W/830 LED 4250 lm

7213660 AMSLR12O45 Monix Slim 39W/840 LED Radar 
on/off 4470 lm

7214281 AMSLR12O45/3K Monix Slim 39W/830 LED Radar 
on/off 4250 lm



Tvättstuga
I tvättstugan vill man ha ett ljus som alltid känns nytt och fräscht, 
precis som tvätten  Armaturer som är enkla att hålla rena och som 
ger ett bra ljus över tid är viktigt, liksom att bestämma hur man ska 
styra ljuset.
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E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7213612 AMSL12O45 Monix Slim 38W/840 LED 4470 lm

7214280 AMSL12O45/3K Monix Slim 38W/830 LED 4250 lm

Monix Slim
Klassiskt utseende som alltid är aktuellt i en fastighet. Robust och 
pålitlig.

Jono
Smidig armatur som enkelt kan placeras i tak, på vägg eller i vinkeln.

E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7011122 AVR66 1204L Jono LED 20W 840 PIR on/off 1900 lm

7011120 AVR66 120L Jono LED 20W 840 1900 lm

E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7013177 DL6X6O Diana Flat LED 40W 840 4600 lm

7015075 DL6X6O22 Diana Flat LED 22W 840 2300 lm

7011647 DL6X6-K Utanpåliggande ram till Diana Flat -

Diana Flat LED
Slimmad populär modularmatur som kan monteras utanpåliggande 
med ram. Vid lägre takhöjder och önskemål om mjukare ljus använd 
DL6X6O22.



Garage
Tänd inte upp hela garaget för att en bil kör utan öka istället trygg-
hetskänslan med styrd belysning antingen inbyggt i armaturen eller 
via externa vakter.
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E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7213612 AMSL12O45 Monix Slim 38W/840 LED 4470 lm

7213660 AMSLR12O45 Monix Slim 39W/840 LED Radar 
on/off 4470 lm

Monix Slim
Klassiskt utseende som alltid är aktuellt i en fastighet och i ett garage. 
Robust och pålitlig.

Tino
Lättskött och lättinstallerad armatur med en ljusbild utöver det van-
liga i garaget.

E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7211332 TN2234WBF Tino 41W 840 5904 lm



Fasad
Fasadens ljus hjälper passerande att se och skapa trygghet på vägen 
till eller från fastigheten. Armaturerna kombineras bäst med externt 
skymningsrelä eller tidur.
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AVR254
Bra och funktionell armatur som med fördel kompletteras med någon 
dekorram.

E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7501097 AVR254 18L AVR254 LED 8W 840 550 lm

7533690 AVL40 Dekorram vit till AVR254 -

7533694 AVL41 Dekorram med visir vit till AVR254 -

AVR8
Modern designarmatur som sprider ljuset väl. Armaturen blir en kom-
plett fasadarmatur med tillvalen husnummerskylt samt hörnfäste.

E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7701158 AVR8 114LA AVR8 LED 14W 840 790 lm/1080 lm/1450 lm

7701164 AVL8 Skylt vit till AVR8 -

7701655 AVL8 A Skylt svartgrå till AVR8 -

AVR71
En klassisk och tidlös husnummerbelysning även ger ett bra ljus runt 
om kring armaturen (Siffror att fästa på kupan ingår ej).

E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7535873 AVR71 19L AVR71 LED 8W 840 600 lm

Forte
Robust, tålig och snygg fasadarmatur.

E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7703660 FO265 14GH Forte S LED 14W 840 Grafit 1100 lm

7703662 FO265 14LGH Forte S LED 14W 840 Grafit med 
visir 750 lm



Loftgångar
På loftgångarna är det viktigt att hitta en bra symmetri så att fastig-
heten får ett tilltalande ljus från vägen samtidigt som man behöver ha  
lägenhetsfönstren i åtanke vid placeringen. Armaturerna kombineras 
bäst med externt skymningsrelä eller tidur.
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E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7501097 AVR254 18L AVR254 LED 8W 840 550 lm

7533690 AVL40 Dekorram vit till AVR254 -

7533694 AVL41 Dekorram med visir vit till AVR254 -

AVR254
Bra och funktionell armatur som med fördel kompletteras med någon 
dekorram.

E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7703660 FO265 14GH Forte S LED 14W 840 Grafit 1100 lm

7703662 FO265 14LGH Forte S LED 14W 840 Grafit med 
visir 750 lm

Forte
Robust, tålig och snygg fasadarmatur.

Jono
Ger ett perfekt ljus i gången både om den installeras i tak-/väggvinkeln 
eller direkt i tak/balk.

E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7010979 AVR66 110L Jono LED 10W 840 950 lm



Gårdar > Parkering > Gång-/Cykelväg
En bra rundstrålande armatur på vanlig traditionell 60 mm-stolpe 
hjälper till att belysa såväl väg som närliggande områden för att ge 
bra syn och trygghet. Armaturerna kombineras bäst med externt 
skymningsrelä eller tidur.
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Maestro
En gårds- och parkarmatur där hög teknisk ljuskvalitet och skandina-
visk design sammanstrålar.

E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7748410 MAE30LGH Maestro LED 28W/840 Grafit 3100 lm

Opera
Designad för att få ut ljuset på absolut bästa sätt ur en stoplarmatur 
med LED. Behagligt och avbländat riktat ljus.

E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7747414 OP530LED20GH Opera LED 20W 840 Grafit 1950 lm

7747410 OP530LEDGH Opera LED 38W 840 Grafit 3810 lm

Teceo
Assymetrisk LED-armatur för 60 mm stolpe. Passar perfekt vid t ex 
gångvägar, parkeringsplaster och gårdar. 

E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

7748531 TECEOS-000186-DDUR-0L TECEOS 16LED 36W 840 4200 lm

7748532 TECEOS-000258-DDUU-0L TECEOS 24LED 46W 840 5600 lm
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Styrdbelysning - smidigt och bekvämt
Högkvalitativ och energieffektiv belysning

AVR320 LED är en stilren arma-
turserie utrustad med de bästa 
teknikerna som finns på mark-
naden. Dessutom är serien enkel 
att installera och bestyckad med 
utbytbar LED-modul. 

En armatur,  
oändliga möjligheter!
Energieffektiva lösningar är ett 
resultat av:
> Rätt armatur på rätt plats
> Rätt styrning i rätt miljö
> Planerad service och underhåll

Med lång livslängd, låg energi-
förbrukning och låga driftkost-
nader är Enstos armaturer ett 

10W 
14W

Dual 
White

IP44

1-10V

1000-
1500 lm

Dali

SwitchDim

Utanpå-
liggande/

Halvinfälld

Batteri
 back-up

Dekor-
detaljer

Smart-
Way*

Rörelse-
styrningar

Alla dessa möjligheter i 
armaturserien AVR320:
	> SmartWay - Trådlös 
och självlärande rörelse-
styrning
	> PIR - Rörelsestyrning
	> RADAR - Rörelsestyrning
	> RADIO - Trådlös styrning

av de mest ekonomiska och mil-
jövänliga alternativen på mark-
naden.

Dra gärna nytta av Enstos långa 
erfarenhet inom teknisk belys-
ning.

Vi finns till er hjälp.
info.sweden@ensto.com

* artificeill intelligens (AI)

Tillbehör: 

AVR320 + AVL45
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Ensto SmartWay
Ensto SmartWay är ett själv-
lärande trådlöst system som 
kontinuerligt lär sig om rörelse-
mönstret i lokalen, t.ex passager, 
korridorer, kontorsytor m.m. och 
anpassar sig sedan efter hur för-
flyttningar sker i utrymmet. 

Armaturer med SmartWay är ex-
tremt enkla att installera då inga 
styrkablar, ingen programmering 
eller konfiguration behövs, bara 
Plug ń Play.

Ensto Smart Light
”Ljuset som känner dig”

Enkel installation

Enkel Drift

Enkelt Underhåll

Plug´n Play

AVR320 SmartWay - Arma-
turkommunikation utan 
kabel, radio eller inställ-
ningar. Armaturerna följer 
rörelsemönstret i fastighe-
ten, pratar med varandra 
och känner dig - enklare 
installation finns inte.

 > Maximum light level
 > Power save light level
 > Minimum light level
 > Occupancy timeout
 > Transition timeout
 > Fade up time
 > Fade down time

 > 100 %
 > 10 %
 > 0 %
 > 1 min
 > 2 min
 > 2 s
 > 8 s

Fabriksinställningar SmartWay 
Fastighet (t ex trapphus, källare etc)

AVR320 SmartWay är en kom-
bination av traditionell rörelse-
styrning och en revolutioneran-
de master/slavteknik som gör 
att armaturerna pratar med var-
andra utan styrkablar eller pro-

Bild hämtad från vår 
Youtube film:
AVR320 SmartWay

grammering. Dessutom kan de 
vara placerade på olika faser och 
fortfarande prata med varandra.

Armaturerna är självlärande och 
börjar jobba direkt efter instal-
lation och fortsätter att lära sig 
rörelsemönstret i fastigheten 
och anpassar sig därför till för-
ändringar.

AVR320 SmartWay förutspår rö-
relsen och delar informationen 
till alla armaturer i närheten - 
Ljuset följer dig.
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Att utrusta en fastighet 
med Enstos rörelsestyr-
da belysningssystem 
är ett klokt beslut. Tack 
vare våra energieffektiva 
lösningar minskar ener-
gikostnaderna samtidigt 
som vardagskomforten 
ökar. 

Rörelsestyrd belysning 
- Smidigt och bekvämt

Fördelar:
	> Vid ny installation behövs 
ingen kabeldragning till 
strömbrytare
	> Vid renovering behövs 
ingen ny kabeldragning
	> Det är alltid ljus där någon 
befinner sig
	> Belysning slås på automa-
tiskt
	> PIR och Radar kan kombi-
neras

Två tekniker: 

PIR: Reagerar på varm rörelse
Sensorn mäter kroppsvärme i 
kombination med rörelse vilket 
ger dig mindre ljusslöseri och 
energispill.

Radar: Reagerar på all rörelse
Sensorn skickar ut en kontinuer-
lig puls som reagerar på alla ty-
per av rörelser inom sitt områ-
de. Det betyder att sensorn även 
reagerar på dörrar som öppnas 
och genom glaspartier redan 
innan du stiger in i området.
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PIR med tänd- och släckfunktion (on/off)

0 % 100 % 100 % 0 %

PIR med grundljus

PIR med grundljus och ställbarhet

100 %

80/100 %

100 %

80/100 %

5–10 %

5/20 %

5–10 % 

5/20 %

Armaturen tänds automa-
tiskt när varm rörelse kom-
mer inom detekteringsom-
rådet och släcks efter inställd 
tid då rörelse inte längre no-
teras.

Armaturen lyser med ca 10 % 
av den maximala ljusnivån. 
Armaturen går upp till 100 % 
ljus när varm rörelse kommer 
inom detekteringsområdet 
och går tillbaka till grundlju-
set efter inställd tid då rörel-
se inte längre noteras (4-led-
are vid master/slav).

Armaturen lyser med 5/20 % 
av den maximala ljusnivån. 
Armaturen går upp till 80/100 
% ljus när varm rörelse kom-
mer inom detekteringsområ-
det och går tillbaka till grund-
ljuset efter inställd tid då 
rörelse inte längre noteras. 
Grundljuset kan ställas in så 
att det stängs av helt (0 %) 1 
timme efter senaste rörelse 
(6-ledare vid master/slav. En-
dast 1-10V slavarmaturer).

 

Radar med tänd- och släckfunktion (on/off)

0 % 100 % 100 % 0 %

Radar med grundljus

100 % 100 % 5–10 %5–10 % 

Armaturen tänds automa-
tiskt när all form av rörelse 
kommer inom detekterings-
området och släcks efter 
inställd tid då rörelse inte 
längre noteras (Radar kan 
reagera genom glas och tun-
na väggar).

Armaturen lyser med ca 10 % 
av den maximala ljusnivån. 
Armaturen går upp till 100 % 
ljus när all form av rörelse 
kommer inom detekterings-
området och går tillbaka till 
grundljuset efter inställd tid 
då rörelse inte längre noteras 
(Radar kan reagera genom 
glas och tunna väggar. 4-led-
are vid master/slav.).

Radar

PIR
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