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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 blitt rendyrket til industrielle 
telefoniløsninger fra anerkjente leverandører som Extek, Lancom, J&R, Factem, SNOM, 
Innovaphone og Tempo. Vi bistår også med løsningsforslag, konfigurasjon og 
idriftsettelse.  
 
En viktig del av dette 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 komplette nødtelefonsystemer, brannskap, nødskap, 
nødkiosker, tekniske bygg, dører og LED innvendig belyste skilt. Vi er blant de ledende i 
Norge på dette feltet og kan levere nøkkelferdige løsninger der vi også deltar ved 
idriftsettelse.  
 
Vårt tredje satsningsområde er industriell belysning basert på LED teknologi, noe vi 
begynte med i 2007. Vårt aller første LED armatur var LED Stripe som belysning i 
Catena HDS2 nødskap for vegtunnel. Dette produktet har vi fremdeles og de første 
stripene har stått og lyst kontinuerlig i over 100.000 timer med svært lav feilrate. første 
LED armatur var LED Stripe som belysning i Catena HDS2 nødskap for vegtunnel.  
I dag har vi et bredt utvalg av LED armaturer for bruk innen industri, som gatelys, i 
tunnel, som idrettsbelysning, innen vann/avløp og i større bygg som lagerhaller. Viktig å 
nevne er også havbruk, der vi har levert belysning til en rekke ulike anlegg. Et annet 
område er innen bistand og nødhjelp der vi leverer komplett belysning med både 
armaturer og hurtig-kabling for telt og haller. Samme konsept benyttes også som 
midlertidig belysning i vegtunnel og på byggeplass. Selve kablingen blir produsert i 
Norge. 
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 (mobil): 94897828 
 E-post: vp@catena.no 

 
 Kontakt: Odd Wiik 

 Stilling: Prosjektansvarlig 
 Telefonnummer (mobil): 90557776 
 E-post: ow@catena.no 

 
 Kontakt: Inge Saltvoll 

 Stilling: Daglig leder & Teknisk ansvarlig 
 Telefonnummer (mobil): 95945662 
 E-post: is@catena.no 

 

http://www.catena.no/
mailto:post@catena.no
mailto:vp@catena.no
mailto:ow@catena.no
mailto:is@catena.no
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2. LED BELYSNING – HVILKE PRODUKTER? 

2.1. LED Armaturer for bygg (innendørs) 
Alternativet 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 en armatur som er bygget for LED fra 
bunnen av.  
 

 Fastmonterte LED armaturer for montering i tak, enten utenpåliggende, 
innfelte eller via wire. Flere utgaver med ulike effekter, lysfordeling og design. 
Kan leveres med bevegelse sensor og dimming. 
 

 
PECO LED med wire oppheng 
 

 Flyttbare LED armaturer for kontorbelysning. Frittstående på gulv eller 
montert på skrivebord. Gir både direkte belysning av arbeidsplass og indirekte 
belysning av rommet (oppover). Hvert armatur kan dimmes separat. 

       
HILO LED frittstående med dimming LENO-T for montering på skrivepult 
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2.2. LED Armaturer for bygg (utendørs) 
Utendørs på bygg omfatter både belysning på fasade og i rom med kaldt/fuktig miljø, 
som parkeringshus og tilsvarende.  
 

 ELON og IK10: Vanntett, lette 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. 
Eget gummioppheng er ekstrautstyr, dette er laget for oppheng på waier (telt 
etc) eller på steder med mye vibrasjon. 
 

  
ELON    IK10 
 

 
 LED armatur i Spectrum P-hus i Oslo 
 

 LED Floodlight og Genius LED II er begge lyskastere som plasseres på fasaden 
av bygg for å lyse opp område rundt bygget. Fås i effekter fra 20W til 400W 
og monteres via bøyle. 
 
 

 
LED Floodlight   Genius LED II 
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Fasadebelysning hos TINE Meierier i Oslo 

2.3. 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 som lyskilde i nødskap. De første stripene ble levert i 2007, og har dermed 
stått og lyst kontinuerlig i over 100.000 timer med svært lav feilrate.  
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.  
Vi leverer: 
 
 Genius LED Genius II Floodlight fra 60-1400W, en eller to moduler. Monteres 

fast i tak, på vegg eller konstruksjon med bøyle. 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.  

  
  Genius LED II Lyskaster 
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Genius LED II som belysning av mærer for Lovund Laks  
 

 
Genius II LED Lyskastere og Catena StradaLED gatelys til VEAS 
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Genius II LED på 36m høymast 
 
 
 CLu High Bay fra 100-250W. Henges i tak via krok, leveres med symmetrisk 

optikk (60o eller 120o) og er støvtett/vanntett opptil IP65. Kan leveres for 0-
10VDC dimming, lysfarge 4000K eller 6000K.   

      
                                             

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
CLu High Bay hos Voest Alpin, Jernkroken 18, Oslo 
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LED Flat 2 Floodlight 
 
 
 

 
CLu High Bay     
 
 

2.4. LED Belysning for samferdsel 
Siden et av våre viktigste markeder er vei og tunnel så er LED belysning for 
samferdsel en naturlig del av vårt utvalg innen LED belysning. Første gatelys 
armaturene ble levert i 2008 til Sande kommune og i 2009 så ble vi valgt som en 
av tre leverandører av gatelys til Asker Kommune. Her ble armaturer fra kanadiske 
LED Roadway Lighting valgt. I dag har vi vår egen Catena StradaLED serie som 
dekker alle behov for gate- og veibelysning, fra sykkelsti til motorvei.  
 

 
Fra Asker kommune, Ridder Flemings vei på Nesøya. De nye til høyre, stor forskjell. 
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2.4.1. LED Belysning for gate & vei 
Catena StradaLED er modulært og har dermed muligheten for enkelt å bytte både 
driver, LED modul og overspenningsvern, enten ved feil eller oppgradering. Det har 
også innebygget og justerbart feste for stolpe og arm. Catena StradaLED fås i 
effekter fra 10W-300W med en rekke ulike typer optikk avhengig om man skal lyse 
opp en vei, parkeringsplass, idrettsanlegg etc. 

  
 
StradaLED Future Mini – Enkelt å installere, enkelt å oppgradere 
 

 
StradaLED for parkeringsplass hos TINE Meierier Oslo 
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2.4.2. LED Belysning for tunnel 
Vi leverer provisorisk belysning for vegtunnel, enten det er i anleggsfasen ved 
driving av ny tunnel eller ved midlertidig oppgradering av eldre tunnel i påvente av 
full rehabilitering. Leveransen kan bestå av armaturer eller fullt system med 
armaturer og pluggbar kabling for 230VAC IT eller 400VAC TN nett. Ved å benytte 
TN nett og riktige vern så kan man ved å fordele fasene oppnå opptil 500m på en 
kurs. Kabling kan leveres med standard H07RN-F gummikabel eller selvslukkende 
og halogenfri kabel. Armaturene er vanntett (IP65), lette, slagfaste og kan leveres 
med flere typer fester enten der er for bro eller tak. 
Samme armaturer benyttes også som permanent belysning i Oslo 
Felleskulverter, disse går under hele Oslo og benyttes som kulverter for strøm, 
telekommunikasjonen som ikke går trådløst, fjernvarme og vann/avløp.  
 

    
 

Catena CLc i Oslo Felleskulvert    Catena CLc som provisorisk belysning ved driving av E39  
(Bilde tatt av Halvor Gudim)                 Lyshorntunnelen  

 

 
 
Catena CLc ved driving av E39 Svegatjørn – Rådal 



Dokument: Catena LED Belysning 
Revisjon: 1.6 
   

 

Dato: 25.05.20 Side 12 av 20 

 

 

 
 



Dokument: Catena LED Belysning 
Revisjon: 1.6 
   

 

Dato: 25.05.20 Side 13 av 20 

 

2.4.3. LED Belysning for kulvert 
I samarbeide med Philips OEM og TEPAS utvikler vi og produserer vårt eget 
vandalsikre IK10+ LED armatur i Norge. Catena CLr er laget i syrefast stål med 
vindu i 10mm slagfast acryl, lysutbytte er 2200Lm. Philips overspenningsvern 
leveres med som standard. 
Armaturet er laget for gjennomkobling og kan leveres braketter for skråmontasje. 
Vann- og støvtett IP65. 
 

 
CLr vandalsikkert LED armatur 
 
 

 
CLr montert i kulvert på Ammerud, Oslo 
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2.5. LED Idrettsbelysning 
Vi har levert dette siden 2010 og det første store prosjektet var LED armaturer til 
lysløypene i Bærum, over 1200 armaturer fra DLEDS i Italia. Siden er det blitt 
mange flere, ett av de siste er belysning for Prestenga Skipark i Askim.  
 

   
 
Stratos-N 27W fra DLEDS i lysløypene i Bærum 
 

 
 
Genius LED 400W lyskastere i Prestenga Skipark i Askim  
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2.6. LED Midlertidig belysning for bygg og anlegg  
Midlertidig belysning er aktuell på steder der fast opplegg for elkraft enten mangler 
eller er begrenset. Typiske eksempler på dette under oppføring av nybygg, på 
anleggsplasser, ved festivaler og ved katastrofer/ulykker. Vi har også levert disse 
armaturene til sivilforsvaret og FN via våre samarbeidspartnere. 
 

   
 
Catena CLc armatur med vanntett bryter  Rubber Cap for oppheng og ekstra beskyttelse
   
Til dette området hører også LED armaturene fra Sonlux, som vi nettopp har 
inngått avtale med. 
 

 
 

     
Sonlux arbeidslamper med el-uttak FARO oppladbare varselblinkere med 

magnetfeste 
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2.7. LED Nødlys 
I samarbeide Intelight i Polen så kan vi levere et komplett utvalg av nødlys etter 
Europeisk standard. Nødlysene kan leveres i en rekke ulike utforminger tilpasset 
det miljø der nødlyset skal monteres. Intelight leverer også batteripakker med LED 
driver for å gi opptil 3t batteri-backup av standard LED armaturer.  

  
ORION LED 150 (182Lm, 3t, IP65)    OXIMIA LED (3t, IP20) 
 

    
PRIMUS LED Emergency Kit               WELLS Trådløs styring av nødlys 

2.8. Ledesystem 
I tillegg til nødlys (høysittende ledesystem) så kan vi levere etterlysende skilt, 
ledelinjer og faremerking (lavtsittende ledeystem) i samarbeide med SafetyFirst. 
Typiske eksempler er «Løpende mann» evakueringsskilt i vegtunnel, merking av 
utstikkende elementer og trapper. Merkingen kan leveres ferdig installert og møter 
kravene i TEK17. 
 

 
Evakueringsskilt for vegtunnel 
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2.9. LED Ex belysning 
Vi har omsider fått på plass ny leverandør av EX/ATEX belysning, med et bredt og 
sertifisert utvalg av LED armaturer for sone 1 og sone 2 eksplosjonsfarlig område. 
 

 
LED Swordfish series sone 1 (fra 18W/2268Lm til 70W/9828Lm) 
 
 

 
     
LED Frog Series sone 1 (fra 12W/1512Lm til 24W/3276Lm) 
 

 
LED Polarbear Series sone 2 (fra 80W/10920Lm til 240W/35280Lm) 
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2.10. 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 selv 24VDC 
striper som belysning i våre HDS2 nødskap for vegtunnel, samme type lyskilde er 
benyttet siden 2008.   
 

   
 
LED Stripe i Catena HDS2 nødskap for vegtunnel 
 
   

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 eller 400VAC 
driftspenning. Kapasitet er 16A (3G2.5) eller 24A (5G2.5) og det kan være fast eller 
pluggbart avhengig av hvilke komponenter man velger.  
Eksempel på komponenter i et pluggbart system for telt/lagerhall eller annet 
midlertidig bygg: 
 
 TH-631 3-veis fordeler IP65, pluggbar med 2, 3, 5 eller 6 pol opptil 16A 
 Link-kabler i ulike lengder (mellom fordelere) 
 Drop-kabler i ulike lengder (mellom armatur og fordeler) 
 Power-kabel med bryter, IP65 med eller uten dimming 
 Alle kablene er av typen H07RN-F svart fleksibel gummikabel som tåler sol, 

varme, kulde, fuktighet og kjemikalier. 
 Opsjon fleksibel halogenfri kabel som i tillegg er flammehemmende, 

selvslukkende, vanntett, UV-bestandig og temperaturbestandig fra -40oC til 
90oC (fleksibel installasjon -25oC til 80oC). Tåler også olje og korrosive gasser. 
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Techno pluggbar 3-veis fordeler IP65 5-pol (fås fra 2 – 6 pol)    
 
 

            
 
Techno kontaktmateriell IP65 5 pol (fås fra 2-6 pol) 
 

 
 
Techno fordelere og koblingsbokser, pluggbare og for fast kabling 
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4. NOTATER 
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