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Riittävä valon määrä. Teollisuustilo-
jen tyypillinen tilanne on, että yhdestä 
valaisinpisteestä halutaan saada paljon 
valoa. Energiankulutuksen minimointi 
korostuu isoissa halleissa, jotka ovat 
muutenkin sähkösyöppöjä. Varasto-
jen, tuotantolinjojen ja tarkkaa työtä 
vaativien kokoonpanotilojen valomää-
rille on määritelty standardinsa, eikä 
niiden minimiarvoista ole syytä tinkiä. 
Siksi EN- standardit ovat hyvä ohjenuora 
suunnittelulle. 

Keskeinen turvallisuustekijä. Liian 
vähäistä valon määrää pidetään suurim-
pana syynä teollisuustilojen tapaturmiin, 
vaikka virallisesti turman syyksi kirja-
taan jokin muu, esimerkiksi väärään 
paikkaan jätetty trukkilava.

Kompromissit. Kun valon määrää 
lisätään, tapaturmien määrä laskee. 
Valaistusta ei kuitenkaan voi lisätä 
loputtomasti, eikä kaikkia vahinkoja voi 
koskaan täysin estää. Tämän vuoksi  

valaistussuunnittelussa ei kannata 
tinkiä valaistuksen laadusta, koska sillä 
pystytään välttämään merkittäviä tapa-
turmia teollisuudessa.

Tilan korkeus. Valon määrä vähenee 
etäisyyden neliössä. Mitä korkeampi tila, 
sitä vähemmän valoa pääsee lattiaan 
asti. Korkeaan tilaan täytyy optiikka-
ratkaisut valita oikein, energiaa tuhlaa-
matta. Pystypinnat tarvitsevat riittävästi 
valoa, ettei tilasta tule liian synkkä.  

Useiden tutkimusten mukaan teollisuustilojen valaistuksen parantamisella on suora yhteys 
tuottavuuden kasvuun sekä virheiden ja tapaturmien vähenemiseen. Kyseessä ei ole vähä-
pätöinen asia, sillä tuottavuus ja tapaturmat muuttuvat suoraan rahaksi – nopeammin kuin 
missään muualla. Millainen on hyvä valaistus tuotantotiloissa tai varastossa?

Erikorkuiset tilat vaativat erilaiset 
valaistusratkaisut.

Tilojen puhtaus. Teollisuustiloja on joka 
lähtöön. Yhdessä käsitellään pölyävää 
rakennusmateriaalia, toisessa elin-
tarvikkeita. Likainen tila ja puhdas tila 
valaistaan erilaisilla, tiloihin soveltuvilla 
valaisimilla ja järjestelmillä. Suunnitte-

lussa ei kuitenkaan kannata ylimitoittaa 
valaisimen rakennetta, jos ympäristö ei 
sitä vaadi. Tällöin asiakas saa kustan-
nustehokkaan ja järkevän valaistuksen. 

Greenled tarjoaa kaikkiin teollisuus-
tiloihin markkinoiden kustannus- ja 
energiatehokkaimmat ratkaisut. Niiden 
suunnittelu on helppoa, sillä teemme 

myös itse teollisuustilojen valaistus-
suunnittelua, ja tiedämme mitä suun-
nittelija tarvitsee. Selkeät ohjeet, hyvät 
tuotteet ja luotettavat ohjausjärjestel-
mät tekevät suunnittelutyöstä miellyttä-
vää. Voit suunnitella teollisuuden valais-
tusjärjestelmät itse, tai kääntyä meidän 
puoleemme. Me haluamme tehdä sinun 
työstäsi mahdollisimman helppoa.

     Älykkyys ohjauksessa. Teollisuus- ja 
logistiikkatilojen valaistuksessa on tär-
keää, että ohjauksen hyödyt tiedetään 
ja energiansäästöä voidaan seurata. 
Älykkäällä ohjauksella voidaan myös 
mahdollistaa kysynnän jousto kohtees-
sa. Kiinteistöautomaatiojärjestelmään 
integroituna valaistus toimii yhdessä 
muun kiinteistöautomaation, esimer-
kiksi ilmanvaihdon ja lämmityksen 
kanssa. Älykkäällä ohjauksella saadaan 
selville erityyppisten tilojen käyttöas-
teet, mikä mahdollistaa tilojen käytön 
kehittämisen. Teollisuus- ja varastotilo-
jen valaistuksen älykäs ohjaus paran-
taa tilojen tehokasta käyttöä ja lisää 
työturvallisuutta.

Lisää tuottavuutta, 
vähemmän vaaratilanteita

asiakkaistamme suosittelee  
varauksetta Greenlediä. 92% 
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Sama tila – 2 eri valaistusta
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.

Varastojen käyttöasteet ovat yleensä to-
della pienet, joten läsnäolo-ohjauksella 
vältetään turhaa valon käyttöä. Automa-
tisoiduissa tuotantotiloissa pärjätään 
hämärässä, koska robotit eivät tarvit-
se valoa. Älykäs ohjaus mahdollistaa 
lisäksi valaistuksen todellisen energia-

kulutuksen seuraamisen ja valaistuksen 
optimoinnin käyttötarpeen mukaiseksi. 
Jos tilan käyttötarkoitus muuttuu, voi-
daan tilan valaistus laskea muuttuneen 
standardin mukaiseksi. 
Älykäs ohjausratkaisu toimittaa vikatie-
dot automaattisesti suoraan ylläpitäjäl-

le, ja tulevaisuudessa sen avulla voidaan 
vastata älykkäiden sähköverkkojen ja 
kysynnän joustojen haasteisiin.

Valaistuksen ohjauksella voidaan saavuttaa merkittäviä lisäsäästöjä 
energiankulutuksessa teollisuuden ja logistiikan tiloissa

     SIGMA GEN2 117W JA KAPEA OPTIIKKA (LATTIA 400 LX)  
KAPEAA OPTIIKKAA KÄYTETTÄESSÄ VALAISTAAN AJO- JA KULKU-
VÄYLÄT ENERGIATEHOKKAAMMIN. KAPEAN OPTIIKAN KÄYTTÖ TUO 
MERKITTÄVÄT LISÄSÄÄSTÖT ENERGIANKULUTUKSEEN, KOSKA 
ESIMERKIKSI VAATIMUSTEN MUKAISEEN 200 LX TASOON PÄÄSTÄÄN 
PIENEMMÄLLÄ TEHOLLA (77W).    

     SIGMA GEN2 117W JA KESKILEVEÄ OPTIIKKA (LATTIA 200 LX)
KESKILEVEÄÄ OPTIIKKAA KÄYTETTÄESSÄ SAADAAN VALAISTUA  
HYLLYJEN YLÄ- JA PYSTYPINNAT TASAISESTI, MIKÄ ON TÄRKEÄÄ 
TARKKUUTTA VAATIVISSA TYÖSKENTELYTILOISSA KUTEN VARASTOIS-
SA.



Sigma Gen2 -valaisimessa 
yhdistyvät toiminnallisuus ja 
selkeä, virtaviivainen ulkonäkö. 
Valaisin on ympäristösietoinen 
(IP65&IK08), minkä saumatto-
mat seinäpinnat on helppo pitää 
puhtaina. Saatavilla pintäkäsit-
telyt erilaisiin toimintaympä-
ristöihin teollisista tiloista aina 
puhtautta vaativiin tiloihin.

Omega tuoteperhe tarjoaa ener-
giatehokkuudellaan ja monipuo-
lisuudellaan kustannustehok-
kaan valaistusratkaisun. Itsensä 
kantava valaisinrakenne ja 
helppo asennettavuus säädettä-
villä liitoksilla kiskojen väliin ja 
kiskoihin. Monipuoliset valon-
jaot sekä laajat tehovariaatiot 
energiatehokkaan valaistuksen 
toteuttamiseen.

Valaisimet

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 S on uusi selkeän muotokie-
len omaava ympäristösietoinen 
(IP65&IK08) lineaarinen yleisvalai-
sin. Valaisimesta löytyvät moni-
puoliset pituus- ja tehoversiot sekä 
valonjaot erilaisiin toimintaympäris-
töihin. Eco S tukee turvalaistusrat-
kaisuja Teknowaren osoitteellisen 
keskusjärjestelmän kanssa.

Eco E High on suunniteltu korvaa-
maan säteilijävalaisimet. Pitkän 
elinkaaren tuote antaa häikäise-
mättömän ja laadukkaan valon teol-
lisuuden eri tiloihin.  DALI-ohjaus 
mahdollistaa älykkään valaistuksen 
käyttömukavuuden sekä merkit-
tävät lisäsäästöt energiankulutuk-
sessa.

Gamma- valaisin on kestävä 
yleisvalaisin useisiin teollisuu-
den käyttösovelluksiin. Käyttö-
tarpeisiin optimoidut valonjaot 
takaavat tarpeenmukaisen 
valaistusratkaisun. Monipuo-
liset lisävarusteet saatavissa 
helppoon ja nopeaan asennuk-
seen niin yksittäiselle, ketju-
tetulle kuin läpijohdotettavalle 
valaisimelle.

G-lite Apollo Gen 2 valaisee te-
hokkaasti korkeat tilat. Valaisin 
on alumiinirunkoinen, pitkän 
elinkaaren high bay-valaisin.

Teollisuus ja logistiikka Valaisimet Control strategy* ENCELIUM Osram /Helvar Digidimm

Sigma Gen2 G-lite 
 Apollo Gen 2

Eco E II 
High

Omega Eco E II Eco S Gamma ECO R II Alfa Line Square 
Microprism

Sirius TS DLHV CLO/TT OCC PC LS

Teollisuus puhtaat 5-20m x x x x

Raskas teollisuus 7-20m 5-7m 5-7m x x x x

Elintarvike teollisuus ›6m x x x x

Elintarvike teollisuus ‹6m x x x x

Sisävarastot x x x x

Ulkovarastot x x x x

Logistiikkatilat x x x x

Lastauslaituri IK 8 x x x x x

Toimistot UGR‹19 UGR‹19 x x x x x x

Käytävät x x x x

Tiet LDT 07 ASTRODIMM x

Parkkialue LDT 08 ASTRODIMM x

Ulkoalue LDT 05 x

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

Smart Active x

Astrodimm x

Ketjutettava x x x x x x

Läpijohdotettava x x x x

Wago/Enstonet x x x x x

Teollisuusrakennuksen ohjausratkaisut. 
Teollisuus- ja varastorakennuksissa on 
suurten kokonaisuuksien kannalta järkevää 
käyttää erillistä ohjausjärjestelmää, jolla 
saadaan hallittua koko rakennuksen va-
laistusta. Greenledin suositus tähän tarkoi-
tukseen on Osram ENCELIUM DALI. Se on 
backnet-pohjainen, koko kiinteistön valais-
tuksen hallintaan sopiva järjestelmä, joka 
on helppo integroida muihin kiinteistöauto-
maatiojärjestelmiin.

Tehokkainta tekniikkaa. Greenledin valaisi-
missa käytetään markkinoiden tehokkainta 
led-tekniikkaa. Se tarkoittaa huippuhyötys-
uhdetta ja ehdotonta luotettavuutta. Kompo-
nentit hankitaan huolella valituilta, suurim-
milta valmistajilta.

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


