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Jos vihannekset on valaistu väärin tai 
alahyllyn kahvipaketit ovat hämärässä, 
on asiakkaan helppo jättää tuote osta-
matta. Myös ensivaikutelma ulko-ovella 
vaikuttaa: Miten valoisuus on huomioitu 
sisääntulossa ja kuinka asiakas kokee 
valaistuksen, mikä on valon määrä ja 
onko tilassa liikaa kontrasteja. Yleises-
ti päivittäistavarakaupoissa luodaan 

sisääntuloihin avaruuden tunne ja 
huomioidaan, etteivät pystypinnat ole 
liian hämäriä.

Myyvä valaistus. Kun ruoka näyttää 
hyvältä ja etikettien pienenkin tekstin 
näkee lukea, on ostaminen helppoa. 
Hyvä valaistus saa tuotteet näyttämään 
houkuttelevilta.

Energiatehokas toteutus. Markkinoi-
den tehokkaimman led-tekniikan paras 
hyötysuhde yhdistettynä älykkääseen 
ohjaukseen tuottaa parhaimmillaan 70-
85 % energiansäästöt verrattuna perin-
teiseen ohjaamattomaan valaistukseen.

Oikea optiikka. Myymälätiloissa valoa 
tarvitaan enemmän hyllyillä kuin käy-

Päivittäistavarakaupassa avainsana on päivittäin. Tavara ei saa jäädä hyllyihin, joten myynnin 
esteet täytyy poistaa. Huonosti toimiva valaistus ei estä myyntiä kokonaan, mutta vähentää 
sitä helposti. 

Hyvin suunniteltu valaistus on 
keskeinen osa asiakaskokemusta
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tävillä. Suunnittelussa tulee kiinnittää 
huomiota erityisesti pystypintojen valai-
suun. Valitsemalla oikeat optiikkavaihto-
ehdot pystytään parantamaan pystypin-
tojen valaistustehoa merkittävästi.

Elinkaaren turva. Vähäinen huollon 
tarve yhdistettynä Greenledin ylivertai-
seen, jopa kahdeksan vuoden mittaiseen 

takuuaikaan tarkoittavat huoletonta 
kaupankäyntiä – vuodesta toiseen.

Valaistuksen merkitys näkyy kaikessa 
kaupankäynnissä. Elintarvikkeet, vaat-
teet, silmälasit ja autot käyvät parem-
min kaupaksi, kun asiakas näkee ne 
oikeassa valossa. Myyntitilojen älykkäät 
valaistusratkaisut voivat seurata asiak-

kaan liikkumista ja säätää valotehoja 
sen mukaan, mihin asiakas on menos-
sa ja mihin tuotteisiin hänen halutaan 
kiinnittävän huomiota.

Greenled tarjoaa tehokkaat, myyntiä 
edistävät valaistusratkaisut päivittäis-
tavarakauppaan, erikoismyymälöihin, 
autoliikkeisiin ja rautakauppoihin.

< Älykkyys ohjauksessa. Jos ulkona on 
hämärää, saa kaupan sisääntulossakin 
laskea valaistuksen tehoa. Ja vastaa-
vasti kirkkaasta päivänpaisteesta on 
miellyttävämpi astua sisätiloihin, jos 
kontrasti ulkomaailmaan ei ole liian 
suuri.

Hyvin suunniteltu valaistus on 
keskeinen osa asiakaskokemusta

asiakkaistamme suosittelee  
varauksetta Greenlediä. 92% 

Prisma, Kouvola
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Sama tila – 3 eri valaistusta

Älykkäällä valaistuksella saavute-
taan merkittäviä etuja kaupallisuuden 
kannalta. Myymälöissä voidaan toteut-
taa esimerkiksi logaritmistä säätöä, 
jolloin asiakkaan tullessa hyllyvälille tai 
myyntialueelle valaistuksen teho nousee 
ja asiakkaan kokemus paranee – tuote 
nousee esiin.  Vastaavasti suurin ener-
giansäästö tulee valaistuksen määrän 
optimoinnista ja huoltokertoimen kom-

pensoinnista. Älykkäällä valaistuksella 
saadaan oikea valaistusmäärä niin hylly-
täytölle kuin siivouksellekin. Valaistusta 
voidaan myös säätää aikaohjauksella 
ulkona olevan valon määrän mukaan. 
Lukuisilla tunnistimilla voidaan tutkia 
asiakkaiden käyttäytymistä ja tilojen 
käyttöasteita. Älykäs järjestelmä kertoo 
huollon tarpeen ja todellisen energian 
kulutuksen.

Led-valaistus takaa huolettoman ja 
pitkäikäisen valaistusratkaisun kaupan 
erilaisiin tiloihin. Ohjauksen mahdollis-
tama pienempi tehonkäyttö alentaa säh-
kökuormaa, mikä entisestään pidentää 
laitteiden käyttöikää. Käytännössä voi-
daan sanoa, että ohjauslogiikka kaksin-
kertaistaa led-tekniikan ja elektroniikan 
elinkaaren.

Ostaa enemmän, kun näkee paremmin



vinkkiä  
suunnittelijalle3

1. Perehdy kohteeseen. Selvitä millainen tila on 
kyseessä – mitä siellä tehdään, kuka tekee, 
milloin työskennellään. Käyttötarkoitus määrit-
telee valon määrää ja laatua. Samalla selviävät 
valaistuksen ohjausjärjestelmien hyödyntämis-
mahdollisuudet ja lisäsäästöt energiankulutuk-
sessa. 

2. Valitse sopivin ratkaisu. Kun tunnet Green- 
ledin tuoteryhmät ja valaistusratkaisut, sinun 
on helppo päättää millainen valaistus on sopivin 
kohteeseen. Greenledin valaistusasiantuntijat 
auttavat mielellään valaistusratkaisuun liittyvis-
sä kysymyksissä. 

3. Huomioi käyttäjä. Hyvä valaistus huomioi 
käyttäjät ja erilaiset työskentelytilanteet tuot-
tavuuden ja työturvallisuuden parantamiseksi. 
Tarpeenmukaisella ja häikäisemättömällä 
valaistuksella pidetään työntekijän vireystila yllä 
läpi työpäivän.

     OMEGA BATWING  
BATWING-OPTIIKALLA VARUSTETTU OMEGA-RAMPPIVALAISIN OHJAA 
VALOA ERITYISESTI HYLLYSSÄ OLEVIEN TUOTTEIDEN PYSTYPINNOILLE.

<  OMEGA LEVEÄ
LEVEÄLLÄ VALONJAOLLA SAADAAN VALAISTUA SEKÄ HYLLYT ETTÄ 
KÄYTÄVÄT TASAISESTI JA TEHOKKAASTI.

     OMEGA KAPEA
KAPEA OPTIIKKA SOVELTUU ERITYISESTI KÄYTÄVIEN VALAISEMISEEN.

OMEGA-RAMPPIVALAISIN SOVELTUU MYYMÄLÄTILOJEN JA HYLLY-
VÄLIEN KUSTANNUSTEHOKKAASEEN VALAISEMISEEN. VALAISIN ON 
ASENNETTAVISSA SÄÄDETTÄVILLÄ LIITOKSILLA VALAISINKISKOJEN 
VÄLIIN TAI KISKOIHIN. ITSENSÄ KANTAVA VALAISINRAKENNE TEKEE 
ASENTAMISESTA HELPPOA.



Omega-ramppivalaisin tarjoaa 
energiatehokkuudellaan ja mo-
nipuolisuudellaan kustannus-
tehokkaan valaistusratkaisun 
myymälän, hyllyvälien sekä kas-
sa/aula-tilojen valaisemiseen. 
Itsensä kantava valaisinraken-
ne ja helppo asennettavuus 
säädettävillä liitoksilla kiskojen 
väliin ja kiskoihin. Monipuoliset 
valonjaot sekä laajat tehovariaa- 
 tiot kaupan energiatehokkaan 
valaistuksen toteuttamiseen.

Omega Mini on energiatehokas, 
tarpeenmukaiset optiikkarat-
kaisut tarjoava yleisvalaisin. 
Monipuolinen asennettavuus 
ilman erillisiä kannakkeita.

Valaisimet

Valaisin tarpeen mukaan

Delta Track on selkeälinjainen  kis-
kovalaisin myymälätilojen kohdeva-
laistuksen. Kestävä alumiinirunko 
ja monipuoliset optiikkavaihtoehdot 
takaavat pitkäikäisen ja tarpeen-
mukaisen valaistusratkaisun.

Gamma-valaisin on kestävä 
yleisvalaisin kaupan varastoihin, 
lastauslaitureihin sekä parkki-
halliin. Monipuoliset lisävarusteet 
saatavissa helppoon ja nopeaan 
asennukseen niin yksittäiselle, 
ketjutetulle kuin läpijohdotettavalle 
valaisimelle.

Kauppa Valaisimet Control strategy* ENCELIUM Osram /Helvar Digidimm

Omega 
ramppi 2,7m

Omega Mini Delta Track Gamma ECO R II Alfa Line Square Pure Square 
Microprism

Sirius TS DLHV CLO/TT OCC PC LS

Myymälä yleisvalaistus x x x

Hyllyvälit (korkeus 3,5-4,0m) UGR‹19 x x x

Kassa-alue/aulat x x

Kohdevalaistus x

Varastot IK 8 x x x x

Lastauslaiturit IK 8 x x x x

Toimistot UGR‹19 UGR‹19 x x x x x

Parkkihalli IK 8 x x x x

Parkkialue LDT 08 x x x

Julkisivut LDT 05/03 x x x

On/ off ja DALI x x x x 1-10V x x x x

Smart Active x

Astrodimm x

Ketjutettava x x x x x x

Läpijohdotettava x x x

Wago/Enstonet x x x



Control strategy. TS Aikaohjaus 10-50 % (Smart Time Scheduling), DLHV Päivänvalotunnistus 
15-25 % (Daylight Harvesting), CLO/TT Tehtäväkohtainen ohjaus ja Huoltokertoimen 
kompensointi CLO 20-30 % (Task Tuning)

OCC Läsnäolotunnistus 35% (Occupancy Control), PC Persoonallinen ohjaus 20-38 % 
(Personal Control), LS Huippujen kompensointi/kysynnän jousto 10 % (Load Shedding)

Valaisin tarpeen mukaan

Eco R II valaisee tehokkaasti 
kaupan varastotilat, lastauslai-
turit sekä parkkihallit. Eco R II 
on laadukas yleisvalaisin, jossa 
yhdistyvät energiatehokkuus 
sekä pitkä elinkaari.

Alfa Line on laadukas, moni- 
puoliset valonjaot tarjoava yleis-
valaisin, jolla on erittäin matala 
häikäisyaste. Smart Active 
-lisäominaisuudella valaisimesta 
saadaan älykäs ja itseoppiva, 
käyttöastetta ja päivänvalon 
määrää tarkkaileva valaisin. 
Valaisin on myös saatavissa 
värilämpötilan säädöllä (tunable 
white), mikä auttaa pitämään 
luonnollista vuorokausirytmiä.

Kaupan ohjausratkaisut.
Myymälätiloissa ja marketeissa on suur-
ten kokonaisuuksien kannalta järkevää 
käyttää erillistä ohjausjärjestelmää, jolla 
saadaan hallittua koko rakennuksen 
valaistusta. Greenledin suositus tähän 
tarkoitukseen on Osram ENCELIUM DALI. 
Se on backnet-pohjainen, koko kiinteistön 
valaistuksen hallintaan sopiva järjes-
telmä, joka on helppo integroida muihin 
kiinteistöautomaatiojärjestelmiin.

Tehokkainta tekniikkaa. Greenledin 
valaisimissa käytetään markkinoiden 
tehokkainta led-tekniikkaa. Se tarkoittaa 
huippuhyötysuhdetta ja ehdotonta luotet-
tavuutta. Komponentit hankitaan huolella 
valituilta, suurimmilta valmistajilta.

Kauppa Valaisimet Control strategy* ENCELIUM Osram /Helvar Digidimm

Omega 
ramppi 2,7m

Omega Mini Delta Track Gamma ECO R II Alfa Line Square Pure Square 
Microprism

Sirius TS DLHV CLO/TT OCC PC LS

Myymälä yleisvalaistus x x x

Hyllyvälit (korkeus 3,5-4,0m) UGR‹19 x x x

Kassa-alue/aulat x x

Kohdevalaistus x

Varastot IK 8 x x x x

Lastauslaiturit IK 8 x x x x

Toimistot UGR‹19 UGR‹19 x x x x x

Parkkihalli IK 8 x x x x

Parkkialue LDT 08 x x x

Julkisivut LDT 05/03 x x x

On/ off ja DALI x x x x 1-10V x x x x

Smart Active x

Astrodimm x

Ketjutettava x x x x x x

Läpijohdotettava x x x

Wago/Enstonet x x x
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MIKSI VALITA

GREENLED

1. Suunnittelun helppous. Greenledin valaistus-
ratkaisuilla suunnittelu on tehokasta ja helppoa. 
Perusratkaisut on tehty valmiiksi suunnittelijan 
ajan säästämiseksi. 

2. Asiantuntijuus. Greenledin asiantuntijat tarjoa- 
vat tukea ja neuvoja valaistussuunnittelussa 
sekä sopivan valaistusratkaisun valinnassa. 
Vaikka Greenledin tuotteet ovat huippuluokkaa, 
eniten saamme kiitosta palvelevasta asentees-
tamme. Me haluamme tehdä valaistussuunnit-
telijan työstä vaivatonta. 

3. Paras hinta-laatusuhde. Greenledin takaama 
maksimaalinen käyttöikä yhdistettynä jopa 90% 
pienempään energiankulutukseen ja edullisiin 
ylläpitokuluihin tarkoittaa, että Greenledin koko-
naisratkaisun hinta-laatusuhde on ylivoimainen 
verrattuna muihin toimijoihin.

www.greenled.fi


