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1. OM CATENA
1.1.Generelt
Catena a.s ble etablert i 2005 av Odd Wiik og Inge Saltvoll som fremdeles eier og driver
selskapet. Vi startet med import og distribusjon av produkter for tele- og
datakommunikasjon som forretningsmodell. I dag er dette et bredt utvalg av produkter
fra anerkjente leverandører som Acksys, Insys, Etic Telecom, Extek, Lancom, Tempo og
Telegärtner. Vi bistår også med løsningsforslag, konfigurasjon og idriftsettelse.
En del av det vi startet med innen telecom var nødtelefoner for vegtunnel og vi
bestemte oss raskt for å utvide dette med nødskap, designet av Catena og produsert i
Norge. I dag er dette et eget område og omfatter analoge og IP-baserte
nødtelefonsystemer, brannskap, nødskap, nødkiosker, dører og LED innvendig belyste
skilt. Vi er ledende i Norge på dette feltet og blir i økende grad spesifisert i prosjektene.
Her kan vi levere nøkkelferdige løsninger der vi også deltar ved idriftsettelse.
Vårt nyeste satsningsområde er belysning basert på LED teknologi, noe vi begynte med i
2009. Dette er basert på et nært samarbeid med produsenter i Europa, Asia, USA og
Canada der både produkter og leverandører er valgt ut både i samråd med våre kunder
og ut fra våre egne erfaringer. Typiske bruksområder er innen industri, som gatelys, i
tunnel, langs turløyper, i større bygg som lagerhaller og i kjøpesenter. Viktig å nevne er
også havbruk, der vi har levert til en rekke ulike anlegg. Et annet område er innen
bistand og nødhjelp der vi leverer komplett belysning med både armaturer og
hurtigkabling for telt og haller.
Parallelt med dette utvikler vi og produserer egne industrielle LED armaturer i Norge,
noe som utvides fortløpende i takt med markedet.
Kontaktpersoner:

Navn: Catena a.s

Organisasjonsnummer: NO 888 384 502 MVA

Adresse: Jernkroken 18, 0976 OSLO

WEB: www.catena.no

E-post (generell): post@catena.no

E-post (bestilling eller etterlysning av varer): salg@catena.no


Kontakt: Vidar Persbraaten
 Stilling: Salgsingeniør Belysning
 Telefonnummer (kontor): 22804260
 Telefonnummer (mobil): 94897828
 E-post: vp@catena.no



Kontakt: Hans Eric Stoltenberg
 Stilling/funksjon: Back office & logistikk
 Telefonnummer (kontor): 22804260
 Telefonnummer (mobil): 47974763
 E-post: hans-eric.stoltenberg@catena.no



Kontakt: Inge Saltvoll
 Stilling: Daglig leder & teknisk ansvarlig
 Telefonnummer (kontor): 22804260
 Telefonnummer (mobil): 95945662
 E-post: is@catena.no
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2. LED BELYSNING – HVILKE PRODUKTER?
2.1.LED Armaturer for bygg
Et godt alternativ til LED lysrør er komplette LED armaturer. Dette har sammenheng
med at LED lysrør i konvensjonelle armaturer kan gi problemer med varme og dermed
redusert levetid. Ofte er også lysrør armaturer i så dårlig forfatning at de må uansett
byttes og da er det mest fornuftig å erstatte dette med et armatur som er bygget for
LED fra bunnen av.


CLOCK: Effekter fra 10-25W, tilsvarer 36-48W for lysrør. Kan henges i tak
eller fastmonteres, lengder fra 60-150cm. Prisgunstig og enkelt som passer
for butikk, arbeidsplass, kontor, verksted og lignende. Flere Clock kan skjøtes
for å gi et helhetlig preg på belysningen.



AGLAIA: Effekter fra 20-50W, tilsvarer 48-96W for lysrør. Kan henges i tak
eller fastmonteres, lengder fra 60-150cm. Noe mer påkostet enn Clock og
passer perfekt i kontormiljø. Flere Aglaia kan skjøtes for å gi et helhetlig preg
på belysningen.



JUNO og ELON: Begge er vanntette og robuste LED armaturer beregnet for
steder utsatt for fuktighet og støv. Leveres i effekter fra 20W til 65W i lengder
fra 60-150cm. Kan gjerne kombineres med vanntett IP65 Techno
kablingssystem.

ELON

Dato: 28.11.16

JUNO
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LED armatur i Spectrum P-hus i Oslo

2.2.LED Industribelysning
Vårt aller første LED armatur var LED Stripe som belysning i Catena HDS2 nødskap
for vegtunnel. Dette produktet har vi fremdeles og LED har etter hvert erstattet
18W PL i de fleste nye nødskap. LED stripene banet vei for spotlights og større
lyskastere og etter mye testing, prøving og feiling så har vi i dag et komplett utvalg
av lyskastere fra 10-400W fra utvalgte produsenter i Kina. De er installert i
produksjonslokaler, på kraner, som hallbelysning, plassbelysning, i mærer for
fiskeoppdrett og som belysning i idrettsanlegg. Våre leverandører er:
Zhihai Power Technologies:

Genius LED Floodlight fra 30-1000W, en eller to moduler. Kan henges eller
fastmonteres i tak og kan monteres på arm. Leveres med asymmetrisk
(140x60o) eller symmetrisk optikk (20o, 60o eller 120o) og er støvtett/vanntett
opptil IP65. Kan leveres for 0-10VDC dimming, lysfarge 4000K eller 6000K.

Zhihai Genius LED Floodlight 270W hos Hydro Aluminium
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High Bay LED «Bøttelys» fra 60-180W. Henges i krok og leveres med
symmetrisk optikk (30o eller 60o) og er støvtett/vanntett opptil IP65. Kan
leveres for 0-10VDC dimming, lysfarge 4000K eller 6000K.

Zhihai High Bay LED 120W i Jernkroken 18

DLEDS:




LED Floodlight fra 10-100W. Leveres med justerbar bøyle og symmetrisk
optikk (120o) og er støvtett/vanntett opptil IP65. Lysfarge 4000K eller 6000K.
High Bay LED «Bøttelys» fra 30-185W. Henges i krok og leveres med
symmetrisk optikk (50o eller 120o) og er støvtett/vanntett opptil IP65.
Lysfarge 4000K eller 6000K, opptil 20.000K på bestilling.

LED Flat 2 Floodlight

UFO High Bay
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LED High Bay i oppdrettsanlegg for laks
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2.3.LED Belysning for gate, vei & løype
Siden et av våre viktigste markeder er vei og tunnel så er LED gatelys en naturlig
del av vårt utvalg innen LED belysning. Siden 2009 har vi levert dette til en rekke
industribedrifter, stat og kommune. Siden 2012 har vi også levert over 700 LED
armaturer for lysløypene i kommunen. Alle av type Stratos-N og tilbakemelding fra
publikum etter flere vintre i drift har vært svært bra.
DLEDS (Italia):

Stratos fra 10-180W. Leveres med kombinert feste for arm og mastetopp, er
pluggbart for enkel installasjon og i dobbeltisolert klasse II utførelse. Lysfarge
4100 eller 5500K, dimming/styring leveres som opsjon.

Stratos-N 27W fra DLEDS i lysløypene i Bærum

Stratos-N 10-60W

Mini City 18-70W

Mini City 35W hos NRVA

LED Roadway Lighting (Canada):

Satellite og NXT fra 22-300W.
Leveres med justerbart feste for arm.
Lysfarge 4500K eller 5500K, dimming/styring som opsjon.
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2.4.Detas Tunnelbelysning
LED armatur som tunnelbelysning er relativt nytt og så langt egnet for indre sone
som erstatning for lysrør. Vår leverandør av dette er DLEDS, som er en av to
leverandører av LED Armaturer til tunneler i Italia. Prosjektet har gitt mye nyttig
erfaring og er også svært relevant med tanke på LED i norske tunneler.

Radiant 4 i italienske vegtunneler

2.5.LED Striper
LED striper er robuste lyskilder som passer godt som belysning i tekniske skap, i
kjøretøy og ellers der det er behov for robuste og kompakte lyskilder. Stripene fås
for 12VDC eller 24VDC, i lengder fra 25cm-1m og fra 2-15W. Vi bruker stripene
selv som belysning i våre HDS2 nødskap for vegtunnel.

LED Stripe i Catena HDS2 nødskap for vegtunnel
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2.6.LED Effektbelysning
LED Armaturer er meget godt egnet som utvendig effektbelysning av bygninger og
andre konstruksjoner. Vi leverer effektbelysning fra DLEDS, som har en rekke ulike
armaturer for dette, både i utforming og i lysfordeling.

Amar 13W

Odo 20W

Borg 5W

Kronos 7.6W

2.7.LED Spesialbelysning
I samarbeide med Philips OEM og TEPAS utvikler vi og produserer egne LED
armaturer i Norge. Primært gjelder dette LED armaturer for industri og vegtunnel
og omfatter:




CLr Vandalsikkert LED armatur 2000Lm i syrefast stål
CLe Evakueringslys 18W for vegtunnel
CLf Feltarmatur 10-40W for midlertidig belysning

CLr vandalsikkert LED armatur
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CLr LED armatur i Ammerudhellinga

CLR Vandalsikkert armatur på Blommenholm

Dato: 28.11.16

Side 10 av 11

Dokument: LED Belysning
Revisjon: 1.4

3. LED BELYSNING – TILBEHØR
3.1.Techno Kablingssystem
Techno 230VAC kablingssystem er et modulært, vanntett og «fool-proof»
kablingssystem som kan benyttes for alt materiell med 230VAC driftspenning.
Kapasitet er 10A (1.5mm2) eller 16A (2.5mm2) og det kan være fast eller
pluggbart avhengig av hvilke komponenter man velger.
Eksempel på komponenter i 10A pluggbart system for telt/lagerhall eller annet
midlertidig bygg:
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TH-630 3-veis fordeler IP65, pluggbar med 2, 3, 5 eller 6 pol
Link-kabler i ulike lengder (mellom fordelere)
Drop-kabler i ulike lengder (mellom armatur og fordeler)
Power-kabel med bryter, IP65
Alle kablene er av typen H07RN-F svart gummikabel som tåler sol, varme,
kulde, fuktighet og kjemikalier.
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