
Ljus

* Nu ger vi 3 alternatvit 5 års 
garanti vid köp av nya produkter 
genom att enkelt gå in på vår 
hemsida och registrera sig och 
produkten.



EBL F 230/100
LED-strålkastare 100W
11000 lm
Kapslingsklass IP65

EBL F 230/400
LED-strålkastare 400W
44000 lm
Kapslingsklass IP65

EBL F 230/200
LED-strålkastare200W
22000 lm
Kapslingsklass IP65

EBL F 230/60
LED-strålkastare 60W
6600 lm
Kapslingsklass IP65

LED-strålkastare 
Designad för krävande förhållanden i Nordisk miljö. 

El-Björns LED strålkastare sparar både pengar och ger 

bättre ljus än metallhalogenstrålkastare. 60W modellen 

ersätter en 600W halogen eller 150W metallhalogen 

med bättre ljusbild. Robust design, låg vikt & långs 

livslängd är bara några av fördelarna.

EBL F230/110LL -
Ny energieffektiv lösning med LEDbar ljuskälla.

Nya EBL har nu ett integrerat fäste och skyddad driver.  
Med kabelanslutningar för vidarematning så kan man enkelt 
montera slingbelysning i tunnlar, bergrum eller fastigheter där 
montaget måste ske högt upp i lokalen. Armaturen har försetts med 
60 graders linser för att få bästa möjliga spridning av ljuset.
Fästet på armaturen är anpassat till El-Björns 5 mast samt  
de flesta andra förekommande fabrikaten på marknaden.

Förlängningskabeln på 10 m med snabbfäste gör montaget snabbt 
och enkelt (tillbehör).

Produktfördelar EBL F230/110LL
• Passar El-Björns universalmast M5000

• Med förlängningskabeln kan man seriekoppla armaturerna för  

 montage i tunnlar, bergrum och i höga byggnader

• Effektivt ljus som har en lång spridning

• Kan monteras på vägg, tak m.m

• Kapslingsklass IP65

• 6 kg inkl drivdon och fäste

• Kelvin 5000K

• Garanti 3 år



Nordic Brick 9500-19 000lm
- Integrerad LED lösning

Nordic Brick serien är designad för master och kranar. Största vikt har lagts  

på att få en mycket funktionell lösning. Armaturen är robust och utformad  

så att det är lätt att byta linser för olika behov. Välj mellan smal, medium  

och bred lins.

- Mycket robust konstruerad för byggbranschen

- Hög verkningsgrad av 119-130lm/W

- Vibrationstålig bygel

- Lätt att byta polykarbonatlinser

- 3 linstyper: Smal, medium och bred

Benämning
System Effekt

 (W)
Lumen Dimension (cm)

EBL F 230/75 NB. 50x140°

EBL F 230/100 NB. 50x140°

EBL F 230/150 NB. 50x140°

80

110

160

9500

14 200

19 000

33x13

33x25

33x25

Vikt (kg)

3

6

6

LED källa:   Philips Lumileds

Ljusflöde:   9500-19 000lm

Konsumtion:   119-130lm / W

Färgtemperatur   6000K

Energi spänning   100-240VAC, 50/60Hz

IP- klass   IP65

LED livslängd   50 000h

CRI   >70

IP klass   IK8

Linser     Smal 30 Medium 60, Wide 50x140

Arbetstemperatur  -40 °C - + 55 °C

Kabel    5m H07RN-F kabel med snabbkoppling och  

   Schukoplugg, DK plugg eller UK plugg

Garanti    3 år

Teknisk Data, 9500-19 000lm



Designad för byggkranar , Strålkastarna 

kommer inte bara att göra arbetet lättare 

utan också säkrare. En smal linsvinkel 

placerar ljuset precis där det behövs utan 

mycket bländning.  Nordic Brick 150W 

ersätter 400W metallhalogen. Det är lätt att 

byta linser om dessa skadas eller repas.

- Lättvikts LED-system

- Hög verkningsgrad av 119-130lm / W

- Vibrationstålig bygel

- Snabbkopplingar för enkel montering

- Lätt att byta linser om de är skadade

Kran Kit 
- 8 st. Nordic Brick 150W 30x30°

- 4 st. 20m förlängningskabel med snabbkopplingar 

- 6 st. T-kontakter

- 2 st shuckoanslutningar

 
X 4 

42 m

25 m

40 m

Medelvärde 68 Lux

Nordic Brick  
Kran Lösning
- Integrerad LED lösning

M

10

18

36

42

EBL F 230/150 NB. 30x30° Linser

Lux Ø(m)30°

6111 5,3

189 9,5

47 19,1

35 22,3



Produkffördelar EBL 230/38 och EBL 230/38U
• Robust konstruktion och täthet

• IP66 klassad (EBL 230/38)  och IP54 (EBL 230/38U)

• Slagtålig plast med oljebeständiga gummikanter

• Ljuskälla LED 1x33W

• Levereras med 5m kabel och stickontakt

• Levereras med 3 st inbyggda schuko (EBL 230/38U)

• Av/på brytare

• Tillbehör: Fäste för stativ

EBL 230/38 och 
EBL 230/38U
En av marknadens mest robusta arbetslampa. 

Arbetslampan har en design i okrossbar plast och  

hörnskydd av kraftigt gummi, vilket gör den lämplig  

för användning i tuffa miljöer. 

Det ger ett stabilt, brett och bländfritt ljus och har  

lång livslängd.

EBL 230/38 levereras med 5 meter kabel och med 

stickontakt.

Lampan har en praktisk konstruktion och passar både  

för fristående användning och för montering på stativ.

Produkffördelar 
• Fast integrerad LED-ljuskälla som håller hela produktens  

livslängd.

• Nyutvecklad fot som ger extremt bra friktion mot underlaget. 

Denna fungerar även som stötupptagare vid fall.

• Fotens färg symboliserar att produkten drivs av 48VAC.

• Rundstrålande bländfritt ljus.

• Godkänd att ställa på brännbart underlag.

• Produkten är utrustad med en infällningsbar kombikrok som 

har 2st funktioner. Olika val av upphängningsmöjligheter eller 

som avlastning av kabeln vid ex. slingbelysning när belysningen 

hänger i kabeln.

• Kan utrustas med El-Björns tillbehör: Spännband som ger  

ytterligare upphängningsmöjligheter eller tillval M8 gäng- 

bussning för fastsättning på stativ.

• Skyddspåse för att skydda kupan mot smuts medföljer.

8W BOJ - arbetsplatsbelysning med LED

EBL Boj/NödBoj 48/8 är konstruerad för att bättre klara av den hårda och tuffa miljön som oftast finns på ett 

bygge. 48VAC är ett utförande som är den mest vanligt förekommande för slingbelysning vid byggnation. 

Störst vikt är lagd vid att skapa marknadens mest energieffektiva bländfria byggbelysning, nu med dubbel 

ljusstyrka. Ny fot i TPE för bra grepp/friktion mot underlaget. 

Fungerar som stötupptagare vid fall/stötar och visualiserar att spänningen är 48VAC.



• Fast integrerad LED-ljuskälla som håller hela  
produktens livslängd. 

• Nyutvecklad fot som ger extremt bra friktion mot 
underlaget. Denna fungerar även som stötupp-
tagare vid fall. 

• Rundstrålande bländfritt ljus. 
• EBL 230/20 = Varje armatur har dubbla uttag för 

att enkelt kunna kopplas som kedjebelysning och 
dessutom finns ett uttag för att ansluta t ex  
handverktyg eller batteriladdare.

• EBL 230/20 = 6m kabel för anslutning till 230V  
uttag.

20W 100lm/W

• Produkten är utrustad med en infällbar kombikrok 
som har 2 funktioner. Olika val av upphängnings-
möjligheter eller som avlastning av kabeln vid ex. 
slingbelysning när belysningen hänger i kabeln.  
I botten på armaturen (EBL 230/20) finns 3st M8  
gängbussningar för fastsättning på olika typer av 
stativ.

• Spännband som ger ytterligare upphängnings- 
möjligheter finns som tillbehör.

• Tillbehör: Scotchlock 530 grå, RK kabel tvinnad 
2x2,5m2

• Skyddspåse för att skydda kupan mot smuts  
medföljer. 

BOJ arbetsplatsbelysning med LED
EBL Boj 48/20 och EBL Boj 230/20 är konstruerade för att klara av den hårda och tuffa miljön som oftast 

finns på en byggarbetsplats.

48VAC är det utförande som är mest vanligt förekommande för slingbelysning vid byggnation. Stor vikt är 

lagd vid att skapa marknadens mest energieffektiva bländfria belysning, nu med dubbel ljusstyrka.

Ny gummifot för bra grepp/friktion mot underlaget. Fungerar som stötupptagare vid fall/stötar. Färgen 

visualiserar att spänningen är 48VAC (grå) och 230VAC (blå).



 NödBoj med LED
 EBL NödBoj 48/20 och 230/20 är konstruerad för att   

 klara av den hårda och tuffa miljön som oftast finns på  

 ett bygge.

 48VAC är ett utförande som är den mest vanligt 

 förekommande för slingbelysning vid byggnation.  

 Störst vikt är lagd vid att skapa marknadens mest energi-

 effektiva bländfria belysning, nu med dubbel ljusstyrka.

 Ny grå (48V) och blå (230V) gummifot för bra grepp/

 friktion mot underlaget. Fungerar som stötupptagare vid  

 fall/stötar och visualiserar att spänningen är 48VAC 

 respektive 230VAC.

 Med NödBoj 48/20 och 230/20 kan man uppfylla arbets  
 miljöverkets regler i AFS 2009:2 samt standarden   
 1838:2013 gällande brinntid på 1h.

• Fast integrerad LED-ljuskälla som håller hela  produktens livslängd

• Produkten är utrustad med en infällbar kombikrok  

som har två funktioner. Varierande montagemöjligheter  

eller som kabelavlastning

• Nyutvecklad fot som ger extremt bra friktion mot  

underlaget. Denna fungerar även som stötupptagare  

vid fall

• Fotens gråa/blåa färg symboliserar att produkten  

drivs av 48VAC/230VAC

• Ett flertal smarta funktioner är inbyggda i strömbrytaren  

för att underlätta användandet och service mm

• Batterifunktionen finns i två versioner 3 x 1h brinntid  

eller 1 x 3h brinntid

• Tillbehör: Scotchlock 530 grå, RK kabel tvinnad 2x2,5m2

• Skyddspåse för att skydda kupan mot smuts medföljer

Batterifunktionen har 
en brinntid på 3 x 1h.



Baselight 4,5m – BYGGD FÖR TUFFA UTMANINGAR

Baselight är en belysningsmast i den nya generationen, som utformats från 

grunden med värdefulla råd från yrkesmän inom räddningstjänster samt uthyrnings- 

och byggbranschen. Tillsammans har vi skapat en högklassig belysningsprodukt med 

toppmodern LED-teknologi och material, som uppfyller behovet av en mer flexibel 

belysningsmast. 

Baselight är ett ljus-system som kan mäta sig med större ljustorn. Dess ljusstyrka 

överträffar enkelt ett halogensystem på 1600 W, men de tydligaste fördelarna är 

följande: effekt, smidighet och ekonomi.

Produktfördelar Baselight

• Ger 50 000 lumen med 420 W energiförbrukning

• Kan ställas in på 360 eller 180 graders strålkastarljus

• Förbrukar 75 % mindre energi än ett halogensystem på 4x400 W

• Flera exemplar får plats i en vanlig familjebil

• Lätt att hantera, ingen utbildning eller certifiering behövs

• Flera enheter kan drivas med en bärbar generator

• Uppbyggd i moduler så att komponenter lätt kan bytas ut

• Kan användas både inomhus och utomhus (IP67) och även i  

 extrema temperaturer

• Säker hantering tack vare färgkodade reglage

• Kompakt och smidig vid förvaring

• 50 000 timmars livslängd för LED-lamporna, 3 års garanti på  

 konstruktionsdelar

• 32 kg



Universal Stativ S2000
Stativ S2000 för arbetsbelysning är utvecklat för att användaren ska slippa klämrisker och  

skador på golvunderlag. Många vill också slippa att frakta olika och skrymmande belysnings-

stativ. Lösningen på detta är universalstativet S2000. 

S2000 går mycket enkelt att fälla ihop till ett kompakt paket vilket gör det enkelt att 

transportera och lagerhålla. Universalstatvitet har skyddande plastfötter, smart placering 

av justeringsskruv och ett stort höjdinställningsområde. 

Produktfördelar:
•  Stabil konstruktion med 3 ben gör att stativet alltid står stadigt.

•  Justeringsratten för höjdinställningen är nedflyttad för minimera klämrisken.

•  Stativet är steglöst justerbart mellan 900-2000mm.

•  Totalvikten är bara 4,1kg.

•  Rostskyddsbehandlat stativ.

•  Tar liten plats vid transport.

•  Passar El-Björns arbetsplatsbelysning men har ett lampfäste av  

 universalmodell.

•  Skyddande plastfötter på benen och mittenröret för att slippa  

 risken för märken på underlaget.

•  Du kan använda stativet för belastning upp till 4 kg med bibehållen stabiliet.

Transformatorer
El-Björns BT-transformatorer är certifierade enligt 

standard SS 427 02 03 (EN 60742) och anpassade  

till ELSÄK-FS 2008:1 och SS EN 4364000. 

Transformatorerna är transportabla eftersom de är  

avsedda för tillfällig belysning på byggarbetsplatser,  

i tankar e.t.c. Kapslingen är tillverkad i korrisions-

beständig förzinkad stålplåt som fosfaterats och  

belagts med pulverlack i  blå polyester. 

I utföranden med uttag eller plintanslutning.

Våra belysnings transformatorer finns från en grupp 

upp till nio grupper (Utgående).

Man kan välja om man vill ha plintanslutning eller  

dorn anslutning.

Man kan även få styrning av dessa enligt önskemål.

Vi kan även erbjuda transformatorer för SELV som 

skyddstransformatorer i trånga utrymmen.



El-Björn AB 

Tel: 0371-588 100, Fax: 0371-181 34 

E-post: info@elbjorn.se, www.elbjorn.com
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