
Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning

TT Fordonsskadecenter miljösatsar på 
Intenz LED-belysning i nya lokaler

Bakgrund

TT Fordonskadecenter är en bilskadeverkstad auktoriserad 
för BMW och Mini. Företaget skulle byta till nya lokaler i 
Nyköpings hamn varför VD Tobias Carlsson-Linder  
kontaktade Energisystem för att ta fram modern belysning. 

Vid inventeringen berättade Tobias att det fanns höga  
ambitioner för de nya lokalerna. Nytt, ljuddämpande innertak 
skulle monteras och man hade ambitioner att ha det ljust och 
fräscht. Plåt- och lackarbeten kräver bra ljus och  
belysningskraven skulle följa den höga standard som satts av 
BMW.

Belysningslösning

Efter utvärdering av olika produkter bestämde man sig för 
Intenz S 151W med DALI-styrning. Med hjälp av  
styrutrustning från Vadsbo var tanken att man skulle kunna 
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TT Fordonskadecenter har valt Intenz – världens mest energieffektiva industriarmatur för att belysa deras nya  

anläggning i Nyköpings hamn. En energieffektiv och klimatsmart åtgärd som gillas av personal och imponerar på  
branschkollegor och kunder. 

reglera belysningen individuellt på de olika serviceplatserna 
via återfjädrande strömbrytare. 

Ovan: innan innertaket kommit på plats
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Resultat

-Vi är jättenöjda med ljuset, det blev verkligen bra, säger 
Tobias nöjt vid efterbesiktningen. Han berättar vidare att  
personalen uppskattar möjligheten till individuell  
ljusreglering.

Helheten är verkligen imponerande och lokalen är ljus, fräsch 
och ger ett mycket professionellt intryck.  

-Det är jättebra då alla som arbetar här har olika krav på just 
belysningen och kan justera till sitt eget bästa läge, fortsätter 
han.

Eftersom Intenz är en högeffektiv armatur kan TT Fordon-
skadecenter vrida upp ljuset ordentligt utan att det ger några 
vidare spår på elräkningen. Intenz har tio års funktions- 
garanti, vilket innebär att investeringen inte bara är  
energisnål och har låg miljöpåverkan men också trygg och 
stabil.  

Tobias berättar också att ryktet spridit sig till branschkollegor.
-Det är folk som varit här och tittat och alla är  
jätteimponerade, säger Tobias stolt. 

Han berättar vidare om en revision som BMW utfört på  
lokalen: 
 
-De som var här var mycket imponerade. Deras luxmätare 
slog i toppen när belysningen var på för fullt. De fick skriva  
1 999 lux i protokollet. De hade aldrig sett något liknande. 

Fakta i korthet

Belysningslösning: 30st Intenz S 151W 113° DALI  
(72 142 16)
Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 4,5kW
Installerad belysningseffekt W/m²: 24,3 (yta: 212 m²) 

 

TT-fordonskadecenter 

TT-fordonskadecenter är en komplett skadeverkstad med 
personal som innehar lång och gedigen kunskap om hur 
man på bästa sätt reparerar trafikskadade bilar. Verkstaden 
ombesörjer hela reparationsprocessen, från skadekontroll till 
slutmontering och leverans.
 
TT-fordonskadecenter är certifierade enligt Kontrollerad 
Bilverkstad (www.kbv.nu).  
 
www.fordonskadecenter.se 


