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Aluevalaistuksessa on huomioitava va-
laisimien sijoittelu ja alueen käyttötar-
koitus. Käyttötarkoitukseen soveltuvalla 
valaistuksella saadaan energiatehokas 
ja pitkän eliniän ratkaisu, jolla on mata-
lat huoltokustannukset sekä tasainen ja 
miellyttävä valo. Valaistukseen liitettä-
vällä ohjauksella valaistustilanteita voi-
daan mukauttaa eri käyttötarkoituksiin 
sopiviksi, ja samalla valaisimien elinikä 
pitenee. Aluevalaistuksessa on huomi-
oitava valaistuksen häikäisemättömyys 

ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi. 
Hyvin toteutetulla led-valaistuksella 
luodaan hyvät olosuhteet videovalvon-
nalle ja ehkäistään ilkivaltaa eri alueilla. 

Puistoalueet. Valaistus vaikuttaa 
puiston ilmapiiriin ja huolella suunni-
teltu valaistus parantaa alueen ilmettä. 
Valaistuksella on myös merkittävä 
vaikutus puiston houkuttelevuuteen ja 
puistossa kulkijan turvallisuuteen. Puis-
tojen valaisemisessa tärkeässä roolissa 

ovat harmonisen tunteen luominen 
sekä erilaisten objektien korostaminen. 
Puistojen valaistuksenohjauksessa on 
käytettävissä monipuolisia ohjausrat-
kaisuja.

Pysäköintialueet. Pysäköintialuei-
den valaistuksen tavoitteena on luoda 
turvallinen toimintaympäristö, jossa 
liikkuminen on miellyttävää kellon 
ympäri. Yleisten vaatimusten mukaisesti 
valaistut pysäköintialueet ovat turval-

Aluevalaistuksen tärkein tehtävä on turvallisuuden tunteen luominen.

lisia ja miellyttäviä alueella liikkuville, 
niin jalankulkijoille kuin autoilijoillekin. 
Pysäköintialueiden valaistusvaatimuk-
set riippuvat käyttäjämääristä ja alueen 
sijainnista. 

Julkisivut, sisäänkäynnit ja katokset.
Valaistus on merkittävässä roolissa 
julkisivun esiintuomisessa ja siinä, 
millainen kokonaisvaikutelma raken-
nuksesta syntyy. Huolella suunniteltu 
valaistus luo julkisivulle viimeistellyn 

ilmeen.  Laadukkaasti valaistu sisään-
käynti toivottaa ihmiset tervetulleeksi ja 
varmistaa turvallisuuden rakennukseen 
saavuttaessa. Pääovet erottuvat sel-
keästi ympäristöstä. Katosten valaistuk-
sessa huomioidaan ilkivallan estäminen 
ja ohjataan kulkijaa löytämään esimer-
kiksi kulkuvälineensä.  
 
Kulkuväylät. Kulkuväylien valaistuksel-
la varmistetaan kulkijoiden näkyminen 
ja näkeminen pimeällä. Kulkuväyliä on 

sekä puistoissa että piha-alueilla, joissa 
on tärkeää huomioida jalankulkijat. 
Kulkuväylien hyvällä valaistuksella osoi-
tetaan liikkumisreitit paikasta toiseen 
turvallisesti ja miellyttävästi.

     Älykkyys ohjauksessa.  
 
Valaistuksen järkevällä ohjauksella 
saadaan maksimaaliset energiansäästöt 
ja tarpeenmukainen valaistus. Älykkäällä 
ohjauksella varmistetaan myös valaisi-
mien pitkä elinkaari. 

Turvallinen ja viihtyisä  
elinympäristö kaikille

asiakkaistamme suosittelee  
varauksetta Greenlediä. 92% 



vinkkiä  
suunnittelijalle3

1. Perehdy kohteeseen. Selvitä millainen kohde on 
kyseessä – mitä siellä tehdään, kuka tekee, milloin 
kuljetaan tai oleskellaan. Käyttötarkoitus mää-
rittelee valon määrää ja laatua. Samalla selviävät 
valaistuksen ohjausjärjestelmien hyödyntämis-
mahdollisuudet ja niillä aikaansaatavat lisäsäästöt 
energiankulutuksessa. 

2. Valitse sopivin ratkaisu. Kun tunnet Greenledin 
tuoteryhmät ja valaistusratkaisut, sinun on helppo 
päättää millainen valaistus on sopivin kohteeseen. 
Greenledin valaistusasiantuntijat auttavat mielel-
lään valaistusratkaisuun liittyvissä kysymyksissä. 

3. Huomioi käyttäjä. Hyvä valaistus huomioi käyttäjät 
ja erilaiset tilanteet turvallisuuden varmistami-
seksi. Tarpeenmukaisella ja häikäisemättömällä 
valaistuksella saadaan ihmisten hyvinvointia tukeva 
valaistusratkaisu.

     PUISTOKÄYTÄVIEN VALAISTUKSEEN SOVELTUU PARHAI-
TEN OPTIIKKA 07, JOKA VALAISEE KULKUVÄYLÄT TASAISESTI 
KAPEALLA KEILALLA.

     PARKKI- JA PIHA-ALUEIDEN VALAISTUKSESSA KÄYTETÄÄN 
USEIN ALUEVALAISTUKSEEN SOVELTUVAA OPTIIKKAA 09 JA  
HEITINTYYPPISTÄ OPTIIKKAA 08 JA L20/L21/L22 (SIRIUS L).
 
MUITA SUOSITTUJA ALUEVALAISTUKSEN OPTIIKKATYYPPE-
JÄ OVAT 03- JA 05-VALONJAOT. 03-VALONJAKOA KÄYTETÄÄN 
MAINOSTEN JA ERILAISTEN KYLTTIEN VALAISEMISEEN, KUN 
TAAS 05 SOVELTUU JULKISIVUJEN JA JULKISIVUN EDUSTAN 
VALAISUUN.

     PUISTON VALAISTUKSEN VALONJAKO-
TYYPPINÄ VOIDAAN KÄYTTÄÄ HEITINTYYP-
PISTÄ OPTIIKKAA 08.

Energiatehokkaan ja miellyttävän aluevalaistuksen varmistaa 
oikein valittu valonjako.

Miellyttävä valo tarpeen ja 
kohteen mukaan



Sirius on edistyksellisin katuva-
laisinperhe, joka suunniteltiin 
täyttämään tulevaisuuden tar-
peet. Siriuksen ajaton skandi-
naavinen muotoilu sopii hyvin 
eri aikakausina rakennettuihin 
ympäristöihin. Siriuksessa koh-
taavat hyvä ulkonäkö, kestävät 
materiaalit ja käytännöllisyys. 
Sirius-tuoteperheestä löydät 
monipuoliset tehovariaatiot ja 
valonjaot moninaisiin tarpeisiin. 

Sirius S valaisee kaupunkien 
ja asuinalueiden kadut, kevy-
enliikenteen väylät, puistot ja 
ulkoilureitit. 

Valaisimet

* = ei Sirius 110M mallissa
LDT = Eulumdat valonjakotiedosto 
PIR = Passiivinen infrapunasensori liiketunnistukseen

Valaisin tarpeen mukaan

Sirius M soveltuu jalkakäytäville, 
pyöräteille, puistoihin, asuina-
lueiden kaduille, kokoojakaduille, 
kaupunkien kaduille, sekä ulkoi-
lureittien ja erilaisten alueiden ja 
julkisivujen valaisemiseen.
 
 
 

Sirius L:n käyttökohteita ovat valta-
teiden, maanteiden ja kaupunkien 
kadut. Valaisin soveltuu erinomai-
sesti myös aluevalaistukseen sekä 
erilaisten vaativimpien tilojen ja 
ympäristöjen valaisemiseen. 
 

Gamma -valaisimella valaistaan 
kustannustehokkaasti mutta 
laadukkaasti erityyppiset yleis-
tilat. Valaisin soveltuu vaativiin 
olosuhteisiin korkean IP-luokkan-
sa ja helpon asennettavuutensa 
ansiosta.

Sirius Flood soveltuu moninaisiin 
valonheitintarpeisiin. Se valaisee 
tehokkaasti julkisivut, piha-, pysä-
köinti- ja liikunta-alueet.

Aluevalaistus Valaisimet

Sirius S Sirius M Sirius L GAMMA Sirius Flood

Pihatie LDT S07 LDT 07

Suojatie LDT 06

Puistoalue LDT 08/S09 LDT 08/09

Puistokäytävä LDT S07 LDT 07

Leikkipuisto LDT 08/S09 LDT 08/09

Parkkialue mastot LDT L20/L21/L22

Parkkialue pylväs LDT 08/09 LDT L09

Parkkialue matala pylväs LDT 08/S09

Parkkialue katokset

Aluevalaistus mastot LDT L20/L21/L22

Aluevalaistus pylväs LDT 08/09 LDT L09

Aluevalaistus matala pylväs LDT S11/S09

Aluevalaistus seinät LDT 05

Julkisivut LDT 05/03

Julkisivu katokset

Mainoskyltit LDT 03

ON/OFF x x x x x

DALI x x x x x

CLO x x x x

AstroDIM x x x x

AstroDIM+PIR x x x x

StepDIM x x x x

MainsDIM x x* x x

Osram SLC x x

C2 SmartLumo x x x

Asennuskaapeli x x x x x

Aluevalaistuksen ohjaustavat: 
 

AstroDIM 

Sirius-valaisimien AstroDIM-ominaisuudella on 
toteutettavissa aluevalaistuksen itsenäinen ohjaus. 
Valaisimeen ohjelmoidulla AstroDIM-ohjauksella on 
mahdollista himmentää valotehoa porrastetusti yön 
hiljaisimpien tuntien ajaksi. Valaisimelle voidaan 
ennalta määritellä kolme himmennystasoa, joiden 
ajankohdat voidaan valita kohteen tarpeiden mu-
kaan. AstroDIM-ohjaus on yksinkertainen ja tehokas 
tapa vähentää ylimääräistä valaistusta. 
 

AstroDIM+Liiketunnistin

Sirius-valaisimien AstroDIM-ohjaukseen voidaan 
yhdistää myös valaisinkohtainen liiketunnistin, 
joka mahdollistaa valotehon nostamisen ihmisten 
liikkeen perusteella. Valaisimien jatkuva valoteho 
voidaan asettaa minimitasolle ja nostaa valotehoa 
tarvittaville alueille kun siellä on liikettä. Ohjaustapa 
soveltuu erittäin hyvin kohteisiin, joissa liikutaan 
satunnaisesti, kuten leikkipuistoihin, lenkkipoluille 
ja pysäköintialueille.  

DALI JA VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄT

Greenledin aluevalaistuksen valaisimia voidaan 
ohjata myös DALI-protokollaa tukevien ohjausjär-
jestelmien kautta. Näin voidaan hallita ja ohjata 
suuriakin valaistuskokonaisuuksia sekä hyödyn-
tää ohjausjärjestelmien älykkäitä ominaisuuksia. 
Sirius-tuoteperheen valaisimet (S ja M) ovat testa-
tusti yhteensopivia C2 SmartLumon kanssa, joka 
mahdollistaa sekä valaisinkohtaisen että valaisin-
ryhmien langattoman ohjauksen haastavissakin 
olosuhteissa. Langattoman tietoliikenteen ansiosta 
valaistuksen ohjaus on helppoa ja edullista toteuttaa 
ilman ohjauskaapelointia.

AUTAMME MIELELLÄMME KOHTEESEESI SOPIVAN  
OHJAUSTAVAN VALINNASSA.

LDT L20/L21/L22

LDT L20/L21/L22

LDT M08

LDT M08

LDT M03



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


