Ola Malmström
Ålder: 39
Ort: Göteborg
Nokalux: 1996 –
Andra arbetsgivare: Tranås Eltjänst
Antal år inom belysning: 18 år
Telefon: 0708-96 56 96
E-post: ola.malmstrom@nokalux.se

Energieffektivt!
Armaturerna förses med reglerbara HF-don, med en sensor i var
ände av lagergången. När ingen befinner sig i gången dimras
belysningen ned till 10 procent och energiförbrukningen sjun-
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Camilla Alexandersson
Ålder: 38
Ort: Göteborg
Nokalux: 2010 –
Andra arbetsgivare: Elgross’n,
Lamphuset, Lampmagasinet (NO)
Antal år inom belysning: 15 år
Telefon: 0708-62 49 70
E-post: camilla.alexandersson@nokalux.se

286-5435 MEDIASPJUTH

SÄLJARE DISTRIKT VÄST

ker. När en truck eller person passerar någon av sensorerna går
Dagab
belysning mycket snabbt upp igen.
Nokalux AB

Handläggare Magnus Jonsson
Telefon 0708-624971
Fax
e-post magnus.jonsson@nokalux.se

Datavägen 2
436 32 Askim

Hyllgång 39m / Sammanfattning

Exempel på en lagergång hos Dagab.
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SÄLJARE DISTRIKT SYD
Thomas Fagerlund
Ålder: 56
Ort: Åseda
Nokalux: 2010 –
Andra arbetsgivare: Elektroskandia,
Elektro-Elco, Fehco/Defa
Antal år inom belysning: 29 år
Telefon: 0708-62 49 48
E-post: thomas.fagerlund@nokalux.se

0.00

5.32

12.42

19.52

26.62

Magnus Jonsson
Ålder: 46
Ort: Göteborg
Nokalux: 2009 –
Andra arbetsgivare: Glamox, Storel,
ÅF-elkonsult
Antal år inom belysning: 20 år
Telefon: 0708-62 49 71
E-post: magnus.jonsson@nokalux.se

33.72

39.00 m

Rumshöjd: 8.000 m, Monteringshöjd: 8.000 m, Underhållsfaktor: 0.75
Yta
Beräkningsplan
Golv
Tak
Väggar (4)

Emed [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Emed

/
20
40
30

302
262
55
165

182
159
47
42

343
304
66
504

0.604
0.608
0.854
/

Beräkningsplan:
Höjd: hjälper er att 1.000
m ljusberäkning så att ni får önsNokalux
göra en
Rutsystem:
128 x 16 Punkter
kad luxnivå. Efter denna beräkning vet vi hur långt avstånd som
Gränsyta:
0.000 m
krävs mellan armaturerna.
Dellista armaturer
Armaturerna tillverkas med en Enstokontakt i ena gaveln och
kabel
en Ensto-kontakt
andra sidan. Kabeln görs exakt
Nr. med
Antal
Beteckningpå(Korrektionsfaktor)
så 1lång så att
den
räcker
till
nästa
(med T5
ett HF
parSmal
extra Miro (1.000)
11 Nokalux 452074 armatur
ID 40 2x80w
centimeter för att kunna najas fast på linan).

TEKNISK SUPPORT
Håkan Jordanson
Ålder: 37
Ort: Töcksfors
Nokalux: 1995 –
Andra arbetsgivare: –
Antal år inom belysning: 16 år
Telefon: 0709-51 35 53
E-post: teknik@nokalux.se

TÖCKSFORS – PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNINGSKONTOR

P [W]
172.0

154000

1892.0

sätt kan man klara upp till cirka 60 meters lagergång. Montagetiden blir minimal och den totala installationskostnade mycket
låg.

Smart packat!
Vi tänker miljövänligt och levererar armaturerna med så lite

GÖTEBORG – FÖRSÄLJNINGSKONTOR

maturen, allt för att snabba på installationstiden. Vårt linfäste

www.nokalux.se

Totalt:

 [lm]
14000

I den 5-poliga överkopplingen är det enfas samt styrtrådar,
Effektförbrukning:
16.73 W/m²
= 5.54
W/m²/100
lx (Yta:
113.10 m²)
så att inget annat kablage
behövs
mellan
armaturerna.
På detta

Adress: Sandviksvägen 1, 670 10 Töcksfors
Telefon: 0573-296 50
Fax: 0573-217 35

Adress: Datavägen 2, 436 32 Askim
Telefon: 031-28 16 90
Fax: 031-28 31 40

Värden i Lux, Skala 1:500

 [%]

Snabbt monterat!

SÄLJLEDNING

26.01.2011

kartong som möjligt. Naturligtvis är lysrören redan isatta i armonteras enkelt och smidigt utan verktyg.

Nytt ljus över
Dagabs lager
Sida 1

SÄLJARE DITRIKT NORR

Ulf Albinson, Elgruppen:

Mikael Flemin
Ålder: 44
Ort: Örnsköldsvik
Nokalux: 2008 –
Andra arbetsgivare: Taiba, Fagerhult
Antal år inom belysning: 26 år
Telefon: 0730-32 40 07
E-post: mikael.flemin@nokalux.se

”Helt underbart
att jobba med”
Ska Elgruppen i Partille välja belysning för lager, blir det armaturer
från Nokalux.
– Det var hur smidigt som helst att
sätta upp, menar Ulf Albinsson.

SÄLJARE DISTRIKT MELLAN
Ingrid Larsson
Ålder: 53
Ort: Örebro
Nokalux: 2007 –
Andra arbetsgivare: Mio, Hövik, ES-system
Antal år inom belysning: 10 år
Telefon: 0708-31 97 77
E-post: ingrid.larsson@nokalux.se

Att sätta upp belysning i tak innebär stora påfrestningar
för en elektriker. Att jobba med händerna ovanför huvudet anstränger både rygg, nacke och axlar enormt. Men
tack vare Nokalux snabbkopplingssystem minskar monteringstiden avsevärt – och den fysiska belastningen.
– Vi märkte att vi sparade ungefär 15 minuter per

Magnus Orrby
Ålder: 44
Ort: Örebro
Nokalux: 1995 –
Andra arbetsgivare: Taiba, Fagerhult, Abeta
Antal år inom belysning: 22 år
Telefon: 0708-31 97 93
E-post: magnus.orrby@nokalux.se

armatur, säger Ulf.
Med tanke på att Dagabs lager omfattade runt 900
armaturer, blev tidsvinsten enorm.
– Annars hade vi som är en ganska liten elfirma inte

Dagabs stora lager i Göteborg har fått nytt skimmer
över sig. Under sommaren har hela lagret utrustats
med ny belysning. Resultatet: bättre arbetsmiljö och
lägre energiförbrukning.

tagit på oss ett så här stort jobb.
Det drygt 18 000 kvadratmeter stora lagret är idag
ljust och fräscht – men inte alltid.

Peter Johansson
Ålder: 34
Ort: Örebro
Nokalux: 2009 –
Andra arbetsgivare: Sylvania, Fehco,
Storel
Antal år inom belysning: 11 år
Telefon: 0708-62 49 95
E-post: peter.johansson@nokalux.se

– Lagergångar som inte någon befinner sig i under
tre minuter dimras ned till tio procent, för att sedan dimras upp så fort någon går in i gången, berättar Ulf.
Kravet från kunden var att belysningen

REKORDSNABB
– monteras tre gånger fortare än normalt

allt är färdigmonterat och klart kan man
tiken att det alltid var tänt. Den här lösningen ger stora
energibesparingar.

nne på Dagabs lager i Göteborg snurrar ett

störde den dagliga driften i lagret, fortsätter

hundratal truckar. Tempot är högt och preci-

Uhlmann.

sionen stor. På ena sidan byggnaden ankom-

Företagets elfirma rekommenderade en lösning

mer lastbilar med matvaror som ska in i lagret. På

från Nokalux med armaturer som har ett snabb-

andra sidan väntar lastbilar som ska vidare ut till

kopplingssystem.

butikerna. Totalt fraktas 6 000 pallar in och ut från
lagret. Varje dag.

extremt snabbt och under den perioden kunde lager-

idag. Förr låg belysningsstyrkan på

personalen arbeta precis som vanligt.
– Vi är jättenöjda med belysningen och vi kan varmt

oss och bli mer effektiva, inte minst ur energisyn-

bättre belysning. Den påminner mycket om dags-

punkt. Därför fattade vi beslut om att byta ut hela

ljus. Totalt ger det också ett mycket renare och

belysningen till en mer energieffektiv lösning, be-

fräschare intryck.

rättar Carl-Ingvar Uhlmann.
Kraven på belysningen var att den skulle ge ett

som Dagab har stor nytta av. Ett exempel är de
sensorer som tänder och släcker de olika lager-

ha ett rimligt pris.

gångarna.

– Dessutom skulle den monteras utan att de

– Tidigare var allt manuellt. Det innebar i prak-

lux, fastän vi bara kör med 70
procent av prestandan.

Nokalux systemkopplade lagerbelysning
Nokalux systemkopplade lagerbelysning innebär att armaturen redan är
ihopkopplad i förutbestämda längder (finns i
ett tiotal olika versioner). När de monteras är det bara
att sätta samman dem med en stickkontakt. Det gör
att monteringstiden går i stort sett dubbelt så fort mot
traditionellt sätt. För montören är det också betydligt
skonsammare mot axlar, rygg och nacke.

Nokalux lösning rymde även tekniska finesser

bra ljus, förbruka mindre energi och naturligtvis,

150 lux, nu ligger den på 320

rusta vårt lager i Jordbro med samma armaturer.

tade på vår leverantör. Det visade sig vara klokt. Nu
har vi fått ökad effekt i armaturerna och mycket

än så.
– Det är ett mycket bättre ljus

– Vi hade aldrig provat dessa förr, men jag li-

– Vi analyserar hela tiden hur vi kan förbättra

konstatera att resultatet blev långt bättre

Monteringen av de närmare 900 armaturerna gick

rekommendera den till andra. Vi håller redan på att ut-

I

– Med facit i hand, skulle vi gjort det här
för länge sen, konstaterar Carl-Ingvar
Uhlmann, fastighetsansvarig på Dagab.

skulle vara minst lika bra som tidigare. När

Armaturen kommer lastad i pallar, vilket gör det enkelt att transportera
materialet.

SÄLJARE DISTRIKT STOCKHOLM
Leif Nordqvist
Ålder: 45
Ort: Stockholm
Nokalux: 2011 –
Andra arbetsgivare: Solar, Storel
Antal år inom belysning: 10 år
Telefon: 0708-55 77 14
E-post: leif.nordqvist@nokalux.se

Kenth Pettersson
Ålder: 44
Ort: Stockholm
Nokalux: 2011 –
Andra arbetsgivare: Glamox, Exaktor,
Kamic, Selga
Antal år inom belysning: 13 år
Telefon: 0708-62 49 41
E-post: kenth.pettersson@nokalux.se

