
ELUM
- Stolparmatur för smart belysning hela vägen



Stolpbelysning ELUM
Dagens krav på en effektiv utomhusbelysning kan inte jämföras 
med gårdagens. Den tekniska utvecklingen med LED-belysning 
har öppnat möjligheter som man inte kunde ana tidigare. Därför 
finns det all anledning att välja stolparmaturer med LED till parke-
ringar, parker, gårdsområden eller vägar. De är energieffektiva 
och miljövänliga samtidigt som hållbarheten och livslängden får 
traditionell gatubelysning att framstå som ett oekonomiskt och 
otidsenligt val.

Den effektiva LED-ljuskällan skapar en trygg utomhusmiljö med 
sitt vita ljus utan störande blinkningar, som dessutom tänds med 
full styrka utan fördröjning. 

Vår stolpbelysning ELUM, finns i olika varianter och har egenska-
per som mer än väl uppfyller våra högt ställda krav. Inte bara när 
det gäller kvalitén, prestandan och den sofistikerade designen 
utan även pålitligheten hos den europeiska tillverkaren. 

Därför ingår ELUM i vårt sortiment med utvalda produkter, som vi 
kallar KHS Selection. Ett exempel på den kvalitetsmässiga nivån 
är att LED-belysningen har utvecklats för att klara de absolut 
tuffaste miljöerna, med en omgivande medeltemperatur från 

Serie ELUM tillverkas och utvecklas i  EU-landet Slovenien. Varje produkt genomgår en noggrann kontroll för att säkerställa kvalité och ljusdata.  Samtliga armaturer är inte bara 
CE-märkta utan är även ENEC-märkta vilket innebär att  provningen är utförd av ett certifierat testinstitut.

25° C och upp till en lufttemperatur på 55° C. En egenskap som 
garanterar lång livslängd.

Användningsområdena för våra stolpbelysningar är många och vi 
hjälper gärna till att välja den bästa lösningen. Modellerna har oli-
ka egenskaper som kan anpassas efter de mest skiftande behov. 
Är det dessutom äldre belysning som ska ersättas så är behovet 
att gå över från gammal kvicksilverbelysning extra stort. Vi står 
nämligen inför en kvicksilverutfasning med anledning av ett s.k. 
ERP-direktiv som innebär att det från år 2015 inte längre är tillåtet 
att importera eller producera kvicksilverlampor inom EU.

Serie ELUM är framtagen för att uppfylla morgondagens krav på 
funktion, energiförbrukning och design. Med ELUM får man en 
framtidssäkrad LED-armatur med en genomtänkt design utan 
kompromisser. ELUM har god belysningskvalité och låg under-
hållskostnad. Driver och LED-modul är separerade för 

att ge låg drifttemperatur på drivern. Detta 
ger också lättillgängligt underhåll och enkel 

uppgradering av komponenter.

  Ventil förhindrar kondens-
bildning som skapas vid 

temperaturskillnader.

Flera olika val 
av optik

LED är monterad på 
termofolie ger högklassig 

värmeavledning.

Stabilt stolpfäste, kan 
vinklas 0 - 90°.

Vintersäkrad och klarar 
ner till -40° C

Stomme av pressgjuten 
aluminium, stor area och 

kylflänsar ger effektiv 
kylning även vid höga 

omgivningstemperaturer.

KHS Selection är vårt eget varumärke med utvalda elprodukter. Om-
sorgsfullt har vi, med vår mångåriga erfarenhet, valt ut produkter 
med enastående kvalité. Viktigt för oss är också att produkterna är 
innovativa, det vill säga, att de är nyskapande och innehåller den 
absolut senaste tekniken.
Gemensamt för alla produkter i KHS Selection är att de kommer 
från europeiska företag som också tillverkar sina produkter i  

Europa. Tack vare vårt professionella urval 
och den europeiska tillverkningen kan 
vi garantera innovativa produkter med  
senaste tekniken, producerade i högsta 
kvalité.

Vad är KHS selection?



Kapslingsklass:  IP66, klass II (på beställning för klass I)
Montage:  Montage på stolpe Ø 60 mm (adapter för andra dimensioner finns 

som tillbehör). Ställbar 0 - 90˚. 
Anslutning:  Via förmonterad kabel 6-8 meter, 2 x 1,5 m2
Utförande:  Stomme och kylelement av pressgjuten aluminium. Pulverlackerad i 

grått, RAL 7037, klarar salta miljöer. Täckkåpa i ASA-plast (IK9). 
Vindprojektionsarea 0,165m2

Ljuskälla:  15-80W LED, 1500-8000lm, 4000 Kelvin. SDCM (Macadam) 5, 
RA-index >75. Livslängd 100 000 h, L70B10 (vid 25° C omgivnings-

 temperatur) LED-modul samt driftdon kan bytas och är 
framtidssäkrade.

Optik:  Reflektoroptik av akryl, finns med fem olika ljusfördelningar. 
Uppfyller Dark Sky kraven.   

Elektriska data: 230V, 50Hz.
Omgivningstemperatur:  -40˚ C till +55˚ C
Mått: 660 x 300 x 160 mm. 
Godkännande:  ENEC, CB, CE.
Vikt: 7 kg
Övrigt:  ELUM 1 kan förses med olika styrsystem, Dynadim, 1-10V, DALI, 

RF-control. Modellerna nedan som ej är benämnda med Basic är 
försedda med Dynadim som standard.

Art nr:
E77 268 66 ELUM 1, 15W, 1500lm, optik 010, Basic
E77 268 68 ELUM 1, 30W, 2700lm, optik 010, Basic
E77 268 67 ELUM 1, 30W, 2700lm, optik 010, Dynadim
E77 268 72 ELUM 1, 60W, 5200lm, optik 010, Basic
E77 268 69 ELUM 1, 60W, 5200lm, optik 010, Dynadim
E77 269 36 ELUM 1, 80W, 8000lm, optik 010, Dynadim

Tillbehör:
E77 268 79 ELUM montageadapter för 48 mm stolpe
LM773280  ELUM väggfäste , 350 mm, ø 60 mm, 120°
LM773281  ELUM svängbart väggfäste , 400 mm, 90°, inkl. skruv
LM773282  ELUM hörnfäste , 400 mm, 90°, inkl. skruv
LM773283  ELUM stolpfäste för trästolpe , 400 mm, 90°, inkl. skruv

ELUM 1 finns med fem olika ljusfördelningar och med ljusflöde 
mellan 1500 och 8000 lumen. Dessutom finns flera varianter med 
energibesparande nattsänkning. Stolpbelysningen ELUM 1 är 
avsedd för gång-, cykelvägar och parkeringar där stolphöjden är 
maximalt 12 meter. vilket gör att ELUM kan anpassas efter olika 
projekts krav och önskemål. Dessutom ger armaturen bländfri be-
lysning som är extremt energieffektiv. LED-ljuskällan i serie ELUM 

Stolparmatur ELUM 1

Produktdata ELUM 1

ger ett klart vitt ljus med god färgåtergivning vilket skapar en 
ljusmiljö där färger och former tillåts att synas även efter mörkrets 
inbrott. Armaturens ovansida är försedd med kraftfulla kylflänsar 
utformade för maximal värmeavledning vilket garanterar lång 
livslängd. ELUM 1 är försedd med smart nattsäkning av ljusstyr-
kan vilket ger ytterligare energibesparing (gäller ej modell basic).

Stabilt fäste för stolpe. Kan 
vinklas 0-90°, vilket gör att ELUM 
kan användas på både raka och 
böjda stolpar.

ELUM 1

Stolphöjd E77 268 66 E77 268 67 E77 268 69 E77 269 36
4 m 29 57 151
6 m 13 25 50
8 m 7 14 28
10 m -
12 m

+90°

0°

Optik 110 
- Planstrålande
Bred ljusspridning för  
belysning av öppna ytor 
t.ex. parkering.

Optik 001 
- Medelstrålande
För belysning av öppna ytor.

Optik 010 
- Bredstrålande
Mycket bred ljusspridning 
för jämn belysning av vägar 
och parkeringar.

Optik 100 
- Smalstrålande
Rakt nedåtriktat ljusbild 
för lastportar och andra 
närområden.

Optik 101 
- Smalstrålande
Riktat ljus för belysning av 
ytor långt ifrån montage-
plats.



0%

20%

40%

60%

80%

100%

12:00 14:00 15:00 16:00 18:00 20:00 22:00 23:00 00:00 02:00 04:00 05:00 06:00 08:00 09:00 10:00

100%

50%

80%
70%

100%

Kapslingsklass:  IP66, klass II (på beställning för klass I)
Montage:  Montage på stolpe Ø 60 mm (adapter för andra dimensioner finns 

som tillbehör). Ställbar 0 - 90˚ 
Anslutning:  Via förmonterad kabel 8 meter, 2 x 1,5 m2
Utförande:  Stomme och kylelement av pressgjuten aluminium. Pulverlackerad i 

grått, RAL 7037, klarar salta miljöer. Täckkåpa i ASA-plast (IK9). 
Vindprojektionsarea 0,35 m2

Ljuskälla:  95-190W LED, 10 000-19 300lm, 4000 Kelvin. SDCM (Macadam) 5, 
RA-index >75. Livslängd 100 000h, L70B10 (vid 25° C omgivnings- 

 temperatur) LED-modul samt driftdon kan bytas och är 
framtidssäkrade.

Optik:  Reflektoroptik av akryl, finns med fem olika ljusfördelningar (optik). 
Uppfyller Dark Sky kraven.  

Elektriska data: 230V, 50Hz.
Omgivningstemperatur:  -40˚ C till +55˚ C
Mått: 970 x 400 x 191 mm. 
Godkännande:  ENEC, CB, CE.
Vikt: < 15 kg
Övrigt:  ELUM 2 kan förses med olika styrsystem, Dynadim, 1-10V, DALI, 

RF-control. C-LUM är ett överordnat intelligent street management 
där flera hundra armaturer styrs centralt med parametrar som väder 
och trafikintensitet.

Art nr:
E77 268 75 ELUM 2, 95W, 10 000lm, optik 010
E77 268 76 ELUM 2, 120W, 10 300lm, optik 010
E77 268 77 ELUM 2, 140W, 14 000lm, optik 010
E77 268 78 ELUM 2, 190W, 19 300lm, optik 010

Tillbehör:
E77 268 79 ELUM montageadapter för 48 mm stolpe
LM773280  ELUM väggfäste , 350 mm, ø 60 mm, 120°
LM773281  ELUM svängbart väggfäste , 400 mm, 90°, inkl. skruv
LM773282  ELUM hörnfäste , 400 mm, 90°, inkl. skruv
LM773283  ELUM stolpfäste för trästolpe , 400 mm, 90°, inkl. skruv

ELUM 2 är den större modellen av serie ELUM och finns med ljus-
flöden från 10 000 till nästan 20 000 lumen och kan förses med 
fem olika ljusfördelningar, vilket gör att ELUM 2 kan anpassas 
efter olika projekts krav och önskemål. Dessutom ger armaturen 
lågbländande belysning som är extremt energieffektiv. Stolp-
belysningen ELUM 2 är avsedd för lokalgator, torg och även 
större ytor som parkeringar och tvåfiliga vägar. Den integrerade 

Stolparmatur ELUM 2

Produktdata ELUM 2

Dynadim

LED-ljuskällan ger ett klart vitt ljus med god färgåtergivning vilket 
skapar en ljusmiljö där färger och former tillåts att synas även 
efter mörkrets inbrott. ELUM 2 kan monteras på stolpar upp till 
16 meter och både på stolptopp eller arm. Armaturen är försedd 
med kylflänsar utformade för maximal värmeavledning vilket 
garanterar lång livslängd. Försedd med styrsystem Dynadim för 
maximal energibesparing.

ELUM her aerodynamisk design 
och stor area för bästa kylning.

Tillbehör till ELUM:
• Montageadapter
• Väggfäste
• Svängbart väggfäste
• Hörnfäste
• Stolpfäste för trästolpe

ELUM 2

Dynadim är ett smart styrsystem som kan ge upp till ytterliggare 40% energibesparing genom att sänka belysningsstyrkan en del av natten, 
jämfört med belysning utan styrning.  Under nattens mest inaktiva timmar sänks belysningsstyrkan enligt nedan illustration. Om ELUM dimras 
med 50% ger det i princip motsvarande energibesparing. Systemet håller koll på vad klockan är genom att mäta dagen och nattens längd. 
Inlästa värden lagras och finns kvar även vid spänningsbortfall. 

Stolphöjd E7726875 E7726876 E7726877 E7726878 
4 m - - - -
6 m 94 82 - -
8 m 52 46 66 85
10 m - 34 29 42 55
12 m - - 23 20 29 38
14 m - - - - 28
16 m

Optik 110 
- Planstrålande
Bred ljusspridning för  
belysning av öppna ytor 
t.ex. parkering.

Optik 001 
- Medelstrålande
För belysning av öppna ytor.

Optik 010 
- Bredstrålande
Mycket bred ljusspridning 
för jämn belysning av vägar 
och parkeringar.

Optik 100 
- Smalstrålande
Rakt nedåtriktat ljusbild 
för lastportar och andra 
närområden.

Optik 101 
- Smalstrålande
Riktat ljus för belysning av 
ytor långt ifrån montage-
plats.



Följ oss på Facebook
facebook.com/karlhstrom

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping
tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se

Vi har nöjda kunder över hela 
Sverige med Steinels produkter.

Kontaka oss om du vill besöka ett 
av våra många referensprojekt.

LEIF DAMBERG

SÄLJARE 
Södra Stockholm, Närke, 
Mälardalen och Norrland 
Tel: 073-982 69 10
leif.damberg@khs.se

ULF BERGH

TEKNIKSPECIALIST
Tel: 036-550 33 05
ulf.bergh@khs.se

MARCUS LUND

PRODUKTCHEF STYR/BELYSNING
Tel: 036-550 33 04
marcus.lund@khs.se

MATHIAS SANDHOLM

SÄLJARE
Stockholm
Tel: 070-759 07 49
mathias.sandholm@khs.se

GÖRAN PETERSSON

SÄLJARE 
Norra Stockholm, Dalarna,
Gästrikland och Gotland
Tel: 070-798 35 39
goran.petersson@khs.se

TORBJÖRN JOHANSSON

SÄLJARE
Norra Småland, Östergötland,  
Skaraborg och Värmland
Tel: 072-544 07 88
torbjorn.johansson@khs.se

THOMAS BERGÅKER

TEKNIKSPECIALIST
Tel: 036-550 33 06
thomas.bergaker@khs.se

MAGNUS MARTINELLE

FÖRSÄLJNINGSCHEF
Tel: 070-778 06 79
magnus.martinelle@khs.se

JOHN ESPING

TEKNIKSPECIALIST 
Tel: 036-550 33 02
john.esping@khs.se

PETER SÄVHED

SÄLJARE 
Göteborg, Bohuslän och 
Dalsland
Tel: 070-796 71 99
peter.savhed@khs.se

100 år med ny teknik!
Ny teknik har alltid varit en drivkraft för oss på Karl H Ström. När elen började göra sitt 
intåg i de svenska hemmen, behövde grundaren Karl Herrman Ström strömbrytare, för 
att använda tillsammans med mässingsdetaljer som han tillverkade i sitt gjuteri. Året var 
1919 och han grundade företaget Karl H Ström som började köpa innovativa produkter i Tysk-
land. Sedan starten 1919 har vi utvecklats många gånger om och erbjuder idag produkter 
med ny innovativ teknik –  allt från armaturer med Bluetooth till ljusstyrning för offentlig 
miljö. Ny teknik, som förbättrar, engagerar och ger oss en hållbar utveckling. 

Karl H Ström finns idag med huvudkontor, kompetenscenter och centrallager i Jönköping. 
Vi finns representerade i Sverige men även i Norge genom vårt systerföretag Vilan.  

Kontakta gärna vår kunniga personal så hjälper vi dig!




