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Kaikki toimistot eivät ole samanlaisia 
ja työtilanteet vaihtelevat. Toimistossa 
istutaan oman pöydän ääressä tai neu-
votteluhuoneessa, tai pidetään pikapala- 
veri kahvihuoneessa. Oman työpisteen 
olosuhteita on mahdollista säätää 
käyttäjän mukaan, mutta tavallisilla 
valaistusratkaisuilla neuvotteluhuoneen 
säätäminen ei ole aina yksinkertaista. 
Hyvin suunniteltu ja toteutettu valaistus 
pitää työtehoa yllä ja se ottaa huomioon 

eri työskentelytilanteet. Ikkunattomassa 
neuvotteluhuoneessa voi joutua viettä-
mään tuntikausia, jos siellä järjestetään 
ideariihi, työpaja ja strategiapalaveri 
peräkkäin. Kuinka kokousmaratoonarin 
viretila pidetään yllä?

Viihtyisä. Valaistuksen avulla luodaan 
ympäristö, jossa viihdytään. Omalla 
työpisteellä viihtyy parhaiten, jos sen va-
laistusta voi itse säätää. Meistä jokainen 

on erilainen, ja paljon nähneet silmät 
voivat kaivata lisävaloa tarkkaan työhön.

Työtehoa lisäävä. Tehokkuutta lisäävä 
valaistus ei ole sama asia kuin suurite-
hoinen valaistus. Tehokkuus tarkoittaa 
oikeaa määrää –oikean laatuista valoa 
– oikeassa paikassa. Tehokas valaistus 
ei häikäise eikä häiritse, vaan se auttaa 
keskittymään olennaiseen, siis työn- 
tekoon.

Toimistotyöntekijä viettää arkisin selvästi yli puolet valveillaoloajastaan työpaikallaan – toi-
mistolla. Hänen työtehonsa koostuu monesta tekijästä, joista toimiva työympäristö on yksi 
tärkeimmistä. Pienetkin asiat voivat vaikuttaa työskentelyyn: liikaa tai liian vähän valoa, vää-
rästä suunnasta tuleva kohdevalo, häiritsevä heijastus tietokoneen näytöllä.

Virkistävä. Kun valaistus suunnitellaan 
oikein, se voi seurata ihmisen luontais-
ta vuorokausirytmiä ja vahvistaa sitä. 
Valaistuksella voidaan vaikuttaa jopa ih-
misen hormonitoimintaan ja sitä kautta 
vireystilaan.

Säädettävä. Neuvotteluhuoneen ja 
oman työpisteen valaistusta säätämällä 
vaikutetaan tunnelmaan ja työtehoon. 
Asiakaspalaverit voidaan aloittaa säätä-

mällä valaistus kaikille sopivaksi – mikä 
olisi parempi aloitus hyvälle neuvotte-
lulle?

Päivänvaloa hyödyntävä. Kun ulkona 
on valoisaa, päivänvalotunnistin ottaa 
sen huomioon ja säätää valon määrää ja 
laatua sisällä. Myös ikkunattoman huo-
neen valaistus voi jäljitellä päivänvaloa. 
Läsnäolotunnistin kytkee valaistuksen 
pois päältä, kun huone tyhjenee.

Tehokkaasti toimistossa – oikeassa valossa

asiakkaistamme suosittelee  
varauksetta Greenlediä. 

Oulun OP

     Älykkyys ohjauksessa. Toimistora-
kennuksissa on tärkeää, että ohjauksen 
hyödyt tiedetään ja energiansäästöä 
voidaan seurata. Älykkäällä ohjauksella 
voidaan myös mahdollistaa kysynnän 
jousto kohteessa. Kiinteistöautomaatio- 
järjestelmään integroituna valaistus 
toimii yhdessä muun kiinteistöautomaa-
tion, esimerkiksi ilmanvaihdon ja läm-
mityksen kanssa. Älykkäällä ohjauksel-
la saadaan selville erityyppisten tilojen 
käyttöasteet, mikä mahdollistaa tilojen 
käytön kehittämisen. Toimistoraken-
nuksissa älykkyys lisää merkittävästi 
kiinteistön arvoa ja sen houkuttelevuut-
ta asiakkailleen.

92% 



Sama tila – 3 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.

Käyttäjälle voi jättää sopivasti vapautta 
ja vastuuta oman valaistuksensa sää-
telyyn. Suunnittelijan tehtävä on valita 
ratkaisut, jotka ovat energiatehokkaita, 
käyttäjäystävällisiä ja älykkäitä. Lamput 
eivät ole tärkeitä, vaan lopputulos ja 
käyttäjäkokemus. Greenledin ratkaisut 

tarjoavat mahdollisuuden tähän kaik-
keen. Voit suunnitella kohteen itse, tai 
käyttää apuna Greenledin asiantunti-
joita. Meidän halumme  on tehdä sinun 
työstäsi mahdollisimman helppoa.

Toimiston valaistussuunnittelu ei ole monimutkaista, 
kun tietää mitä haluaa. 

     SQUARE MICROPRISM -VALAISIMESSA VALO TULEE 
LAAJALTA PINTA-ALALTA JA LOPPUTULOKSENA SAA-
DAAN TASAINEN JA HÄIKÄISEMÄTÖN VALAISTUS TOIMIS-
TOIHIN, AVOKONTTOREIHIN JA AULOIHIN.

     ALFA Q VIIHTYISIEN TOIMISTOTILOJEN 
YLEISVALAISTUS VOIDAAN TOTEUTTAA 
YHDISTÄMÄLLÄ SUORAA JA EPÄSUORAA 
VALAISTUSTA. VÄRILÄMPÖTILAN SÄÄTÖ- 
MAHDOLLISUUS (TUNABLE WHITE) 
AUTTAA PITÄMÄÄN YLLÄ LUONNOLLISTA 
VUOROKAUSIRYTMIÄ JA LISÄÄ TILASSA 
TYÖSKENTELEVIEN TYÖTEHOKKUUTTA JA 
VIRKEYTTÄ. 

SÄÄDETTÄVÄT VÄRILÄMPÖTILAT LUOVAT 
ERILAISIA TUNNELMIA VALAISTAVAAN 
TILAAN. DYNAAMINEN VALAISTUS TEKEE 
TILASTA MIELLYTTÄVÄN TYÖSKENTELY- 
YMPÄRISTÖN.

     ALFA LINE -VALAISIMELLA VOIDAAN TOTEUTTAA TASAINEN 
JA HÄIKÄISEMÄTÖN VALAISTUS LAADUSTA TINKIMÄTTÄ. VALAI-
SIN ON SAATAVANA MYÖS SMART ACTIVE -OMINAISUUDELLA 
SEKÄ VÄRILÄMPÖTILAN SÄÄDÖLLÄ (TUNABLE WHITE).

YLIVOIMAINEN ENERGIATEHOKKUUS JA HELPPO ASENNETTA-
VUUS TAKAAVAT ERITTÄIN KUSTANNUSTEHOKKAAN RATKAI-
SUN TOIMISTON ERI TILOIHIN.



Alfa Q täyttää toimistojen ja 
sisätilojen korkeatkin valaistus-
vaatimukset tehokkaasti. Väri-
lämpötilan säätömahdollisuus 
(tunable white) auttaa pitämään 
yllä luonnollista vuorokausi- 
rytmiä. Valaistuksen säätö 
onnistuu käyttäjän tarpeiden 
mukaisesti esimerkiksi helppo-
käyttöisellä ohjauspaneelilla. 
Moderni valaisin vaativaankin 
tilaan.

Delta Spot on alumiinirunkoi-
nen upotettava kohdevalaisin 
julkisten tilojen valaisemiseen. 
Laadukkaat komponentit ja 
huolellinen viimeistely takaavat 
turvallisen valinnan.

Valaisimet

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

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

OSRAM ENCELIUM™ on älykäs ja inno-
vatiivinen DALI-pohjainen valaistuksen 
ohjausjärjestelmä kiinteistöjen kokonais- 
valtaiseen hallintaan ja se on helppo 
integroida muihin kiinteistöautomaatio-
järjestelmiin.

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

Valaisin tarpeen mukaan

Alfa valaisee tehokkaasti toimistot 
ja yleiset tilat. Matalan pintalumi-
nanssin ansiosta valaistus on tasai-
nen ja häikäisemätön. Smart Active 
-lisäominaisuudella valaisimesta 
saadaan älykäs itseoppiva valaisin, 
joka oppii säätämään oikean valo- 
tehon itse, ja valaistus on päällä 
läsnäolotunnistimen havaitessa 
liikettä.

Alfa Line -valaisimessa yhdistyy 
ylivoimainen energiatehokkuus 
ja laadukas valo. Smart Active 
-lisäominaisuudella valaisimesta 
saadaan älykäs, itseoppiva – käyt-
töastetta ja päivänvalon määrää 
tarkkaileva valaisin. Valaisin on 
myös saatavissa värilämpötilan 
säädöllä (tunable white), mikä 
auttaa pitämään luonnollista  
vuorokausirytmiä.

Square Microprism on häikäi-
semätön valaisin toimistoihin 
ja kouluihin. Yksinkertaisen 
tyylikäs ulkonäkö, erinomainen 
energiatehokkuus ja viimeistelty 
rakenne.

Square Pure on kehyksetön, 
viimeistelty uutuusvalaisin 
toimistoihin ja kouluihin. Hyvän 
valontuotto ja energiatehokas 
ratkaisu. Matala häikäisy (UGR).

Toimistotilat Valaisimet Control strategy* ENCELIUM Osram /Helvar Digidimm

Alfa Q Alfa Alfa Line Square  
Microprism

/ Opal

Square  
Pure

Delta  
spot

Gamma ECO R II Sirius TS DLHV CLO/TT OCC PC LS

Toimistot UGR‹19 UGR‹19 UGR‹19 UGR‹19 x x x x x x

Avokonttorit UGR‹19 UGR‹19 UGR‹19 x x x x x x

Aulat x x x x x

Käytävät UGR‹19 UGR‹19 x x x x

Neuvottelutilat UGR‹19 UGR‹19 x x x x x

Auditoriot UGR‹19 x x x x x

Parkkihalli IK 8 x x x x

Parkkialue LDT 08 x x x

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

Smart Active x x

Tunable/ Dynamic white x x x

Astrodimm x

Ketjutettava 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


