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Kasvava kiinnostus eri liikuntalajeja 
kohtaan on positiivinen asia. Mitä enem-
män ja monipuolisemmin ihmiset – sekä 
nuoret että vanhat – liikkuvat, sitä ter-
veempinä he pysyvät. Liikkua voi sisällä 
ja ulkona, ryhmässä ja yksin. Lajista 
riippumatta hyvin suunniteltu valaistus 
on tärkeä osa liikkumisharrastuksen 
hauskuutta – ja myös turvallisuutta.

Tasaista valoa tarpeeseen
Liikuntapaikkojen valaisussa tasaisen 
valon vaatimus korostuu ehkä enem-
män kuin missään muussa kohteessa. 
Tasainen valo auttaa näkemään peliväli-
neiden liikkeet ja pelialueiden rajat tar-
kasti ja kirkkaasti, ilman heijastuksia. 
Kiihkeätempoisessa pöytätenniksessä 
on tarpeen jopa tarkkailla vastustajan 
ilmeitä, jotta voi ennakoida mihin kul-
maan seuraava pallo tulee.

Häikäisemätön valo
Yhtä tärkeää kuin tasaisuus on liikun-
tapaikan valon häikäisemättömyys. 
Pelitilanteiden havainnoinnin täytyy olla 
esteetöntä. Pahimmillaan häikäisevät 
valonlähteet voivat olla syyllisiä tapa-
turmiin, jos vaikkapa kovaa kiitävä pallo 
lähestyy pelaajaa häikäisyn suunnasta. 
Yksi peruskeino häikäisemättömään va-
laisuun on tehdä valo riittävän suurelta 
pinta-alalta.

Liikunta on kaikkien oikeus. Liikuntapaikoilla tarvitaan tasaista ja häikäisemätöntä valoa.

Pallotestaus
Raskaan koripallon liike-energia on 
kovassa vauhdissa suuri. Liikuntasalien 
ja monitoimihallien valaisimiksi täytyy 
valita vain pallotestattuja ja sertifioituja 
tuotteita. Muuten saattaa tulla ikävää 
jälkeä. Greenledin valikoimasta löydät 
pallotestattuja valaisimia liikuntapaik-
kojen vaativiin tarpeisiin.

Sisällä ja ulkona
Sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen valaistus-
tarpeet ovat erilaiset. Silti tavoitteet ja 
etenkin lopputulos sekä sisällä että ul-
kona on sama: riittävä määrä tasaista ja 
häikäisemätöntä valoa joka tilanteessa, 
kaikkina vuorokauden aikoina – silloin 
kun liikuntapaikat ovat käytössä.

Harrastajat ja ammattilaiset
Mitä nopeampaa peliä, sitä enemmän 
valoa. Koulun liikuntasaliin riittää 400 
luxia, mutta kun kilpaillaan SM-tasolla, 
voi valon tarve olla lajista riippuen yli 
1000 luxia. Ja jäähalleissa käytetään 
Jääkiekkoliiton luokitusten mukaisia 
valaistustasoja. Otteluiden televisiointi 
nostaa luxien tarvetta edelleen.

Älykkyys ohjauksessa. Valaistuk-
sen järkevällä ohjauksella saadaan 
maksimaaliset energiansäästöt ja 
tarpeenmukainen valaistus. Ison lii-
kuntahallin valaistuksessa hukataan 
valtavasti energiaa, jos valoja pide-
tään tarpeettomasti päällä. Älykkäällä 
DALI-ohjauksella varmistetaan ener-
giansäästön lisäksi myös valaisimien 
pitkä elinkaari.

Liikkumisen iloa hyvässä valossa
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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.

Tasainen ja häikäisemätön valaistus on 
tärkeä kaikille liikkujille. Lajista riippu-
matta valaistuksella on suora vaikutus 
liikunnan turvallisuuteen. Myös liikunnan 
nautinto, ilo kehittymisestä ja motivaatio 
jatkaa liikkumista ovat suhteessa siihen, 
millaisissa olosuhteissa liikuntaa saa 
harrastaa. 
 
 

Älykäs ja oikeanlainen valaistus tekevät 
liikuntapaikoista parhaita mahdolli-
sia suorituspaikkoja kaikille liikkujille. 
Lisäksi myös liikuntapaikkojen ylläpitäjät 
hyötyvät, koska älykäs valaistus tarjoaa 
täydet mahdollisuudet energiaa säästäviin 
valaistusratkaisuihin.  Järjestelmä kertoo 
todellisen energian kulutuksen ja liike-
sensorit näyttävät tilojen käyttöasteen.

Led-valaistus takaa huolettoman ja pitkä-
ikäisen valaistusratkaisun liikuntapaikko-
jen erilaisiin tiloihin. Ohjauksen mahdol-
listama pienempi tehonkäyttö alentaa 
sähkökuormaa, mikä entisestään pidentää 
laitteiden käyttöikää. Parhaimmillaan 
älykäs valaistuksenohjaus kaksinker-
taistaa valaisimen ledien ja elektroniikan 
elinkaaren.

Osuu paremmin, kun näkee enemmän

     OMEGA LEVEÄ  
OMEGA-VALAISIMEN LEVEÄLLÄ VALONJAOLLA SAADAAN TASAINEN 
VALAISTUS SUUREENKIN HALLIIN. 
 
 

     OMEGA KESKILEVEÄ
OMEGA-VALAISIMEN KESKILEVEÄ VALONJAKO MAHDOLLISTAA 
PIENIMMÄN HÄIKÄISYN. 
 

     OMEGA ASYMMETRINEN
OMEGA-VALAISIMEN ASYMMETRINEN VALONJAKO SOVELTUU SALIIN, 
JOSSA LAJEINA VOIVAT OLLA ESIMERKIKSI SALIBANDY, SULKAPALLO 
JA TENNIS.



Omega-tuoteperhe tarjoaa 
ylivoimaisen energiatehokkuu-
den yhdistettynä erinomaiseen 
optiikkaratkaisuun. Tuotera-
kenne ja sen asennettavuus 
mahdollistavat aina kustannus-
tehokkaan ja häikäisemättö-
män ratkaisun liikuntasaleihin, 
urheilu- ja jäähalleihin sekä 
tennis-, sulkapallo- ja squash-
kentille.

Sigma Gen2 -valaisimessa 
yhdistyvät toiminnallisuus ja 
selkeä virtaviivainen ulkonäkö. 
Valaisin on ympäristösietoinen 
(IP65&IK08) ja se on helppo 
asentaa ja puhdistaa.

Valaisimet

Control strategy. TS Aikaohjaus 10-50 % (Smart Time Scheduling), DLHV Päivän-
valotunnistus 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

Square Microprisma/Opal soveltuu 
häikäisemättömyydellään kunto-
keskusten ja kuntosalien valaistuk-
seen. Siinä yhdistyvät yksinkertai-
sen tyylikäs ulkonäkö, erinomainen 
energiatehokkuus ja viimeistelty 
rakenne.

Omega Mini on selkeälinjainen 
valaisin, joka valaisee näyttävästi 
niin korkeat kuin matalatkin tilat. 
Kustannustehokas, tarpeenmu-
kaiset optiikkaratkaisut tarjoava 
valaisin on helppo asentaa.
 
 

Gamma valaisee kustannus-
tehokkaasti yleiset tilat kuten 
pukukopit, suihkutilat, käytävät 
ja wc:t. Valaisimen IP-luokitus 
on IP65.

Alfa Line tuoteperhe antaa 
maksimaalisen energiatehok-
kuuden ja häikäisemättömän 
valon. Tunable white- versiolla 
voit mukauttaa valaistuksesi 
päivänvalorytmiä. Active+ ratkai-
su tarjoaa vakiovalo- ja läsnä-
olo-ohjaukset itseoppivasti.

Liikuntapaikkojen ohjausratkaisut.

Kun liikuntapaikkojen ohjausratkaisua 

valitaan, on syytä kiinnittää huomio-

ta energiansäästöön, eri sarjatasojen 

vaatimiin valaistustasoihin ja aikaoh-

jaukseen. Oikealla ohjauksella voidaan 

saavuttaa maksimaalinen energiansäästö 

ja helposti säädettävät eri valaistustasot 

esimerkiksi liigaotteluihin ja harjoituspe-

leihin. Helppokäyttöisen kalenterinäky-

män kautta voidaan muokata valaistuk-

sen aikaohjausta vastaamaan viikoittaisia 

harjoitusvuoroja.

Energiansäästö ja käytettävyys. 

Greenledin suositus liikuntapaikoille 

Osram ENCELIUM. Se on DALI pohjainen 

koko kiinteistön valaistuksenhallintajär-

jestelmä, joka on myös helppo integroida 

BACnet-liitännän kautta muihin 

kiinteistöautomaatiojärjestelmiin. 

 

Markkinoiden tehokkain tekniikka. 

Greenledin valaisimissa käytetään 

markkinoiden tehokkainta led-tekniik-

kaa. Se tarkoittaa huippuhyötysuhdetta 

ja ehdotonta luotettavuutta. Komponentit 

hankitaan huolella valituilta, suurimmilta 

valmistajilta.

Liikuntatilat Valaisimet Control strategy* ENCELIUM Osram /Helvar Digidimm

Omega Sigma 
Gen2

Apollo Gen2 Omega Mini Gamma Eco S Alfa Line Square
Microprisma

/Opal

Sirius Flood Sirius TS DLHV CLO/TT OCC PC LS

Liikuntasali x x x x x

Monitoimi/Urheiluhallit x x x x x

Jääkiekko (harjoitushalli) x x x x

Jääkiekko (liigahalli) x x x x

Tennis- ja sulkopallokentät x x x

Squashkentät x x x

Sisäliikuntakeskukset/puistot x x x x x

Kuntosalit/kuntokeskukset ugr<19 x x x x x x

Pukukopit ugr<19 x x x x

Käytävät ugr<19 x x x x

Suihkutilat/wc x

Ulko urheilukentät x x x x

Pururadat/hiihtoladut AstroDIM x Sensor

Parkki/ulkoalue AstroDIM x Sensor

Pallotesti DIN18032-3 x x x

On/ off ja DALI x x x x x x x x x x

Sensor/PIR

Smart active sense x

Tunable/ Dynamic white x

AstroDIM x x

Ketjutettava x x x x x x x

ENCELIUM™



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


