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Viime vuosina olemme kokeneet moduulivalaisimien käytön
voimakkaan kasvun. On haluttu suuria, valaistuja pintoja
ja homogeenista valoa. Tällaisia mikroprismaattisesta- tai
opaalioptiikasta valmistettuja LED-paneeleita meilläkin on laaja
valikoima tuotannossamme. Mutta vaihteeksi haluamme tarjota
jotakin aivan muuta. Siksi tuomme markkinoille uuden, erilaisen
Glamox C85-valaisimen.

C85-valaisimen luomisprosessi ei käynnistynyt
ainoastaan siksi, että suunniteltaisiin selkeästi
erilainen valaisin. C85 on suunniteltu
myös siksi, että valon laatuun on kiinnitetty
erityistä huomiota. Valaisimen mallintava
valo lisää syvyysvaikutelmaa ja antaa oikeat
mittasuhteet ympäristöönsä. Valo on
huomaamatonta etäältä, miellyttävää kun
liikut lähemmäksi sitä ja täsmällistä silloin, kun
se on pääsi yläpuolella.

Lisää
syvyysvaikutelmaa ja
antaa oikeat
mittasuhteet

Huomaamaton etäältä
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Täsmällistä suoraan
yläpuolellasi

3

4

Korkea valon laatu, vähän häikäisyä
Voidaan ajatella, että Glamox palaa juurilleen
tämän tyyppisen optiikan suunnittelussa. Loppujen lopuksi
C85-valaisimen heijastinoptiikka vaikuttaa vahvasti
samantyyppiseltä kuin se, joka oli aikoinaan Glamoxin
tavaramerkki vertaansa vailla olevan valonlaatuun
vaikuttavien ominaisuuksiensa vuoksi.
Samaan aikaan C85 on ennen kaikkea LED-valaisin, jossa jokainen, pieni
suunnittelun yksityiskohta on toteutettu siksi, että jokaikisestä diodista ulos tuleva
valon laatu olisi paras mahdollinen.
Valaisimen rakenne muistuttaa symmetristä alasvalorypästä, joka tarjoaa
ainutlaatuisen valon laadun. Valo suodattuu häikäisysuojan kautta
vähentäen pienten, voimakkaasti hehkuvien diodien aiheuttamaa häikäisyä.
Häikäisysuojasta valo on suunnattu juuri niin kuin me haluamme räätälöityjen,
metalloitujen heijastimien avulla, mikä myös vähentää häikäisyä tyypillisistä
katselukulmista.
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Universaali muotoilu
Keskittyminen valon laatuun ei ole estänyt suunnittelijaa tekemästä esteettisesti
tyylikästä muotoilua. Pienten valomoduulien toistuva kuvio luo puhtaan ja harmonisen
ulkonäön, johon yhdistyy universaali viehätys. Pinta-asenteisessa valaisinmallissa tämä korostuu
valoa ympäröivän, yksiosaisen, valetun polykarbonaattikehyksen muodossa.
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Energiatehokas, kestävä tuote
C85-valaisimessa käytetyn heijastinoptiikan toisena etuna on se, että sen avulla on mahdollista
muuttaa suuri osa energiasta valoksi. Glamox C85-valaisimessa tämä tarkoittaa, että valaisin
voi tuottaa yli 130 lumenia / W. Valaisimessa on myös erinomainen lämmön hallinta. Sekä
valonlähteen että liitäntälaitteen arvioitu elinikä on 100 000 tuntia, mikä merkitsee noin 22
vuotta, jos valot ovat päällä 12 tuntia päivässä, 365 päivää vuodessa. Energiatehokkuuden,
korkean laadun ja kestävyyden yhdistelmä vähentää valaisimen käyttö- ja huoltokustannukset
minimiin.
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Valonohjaus
Glamox C85 on saatavana DALI-liitäntälaittteella ja se on yhteensopiva kaikkien Glamoxvalonohjausjärjestelmien kanssa. Valaisin voidaan toimittaa sisäänrakennetuilla läsnäolo- ja
päivänvalotunnistimilla. Saatavana on myös sisäänrakennettu sensori erityyppisiin ohjauksiin,
kuten langattomaan ohjaukseen tai johdotettuun DALI-järjestelmään rele-ohjatun ON/OFFsensorin lisäksi. Tämä tekee C85-valaisimesta erittäin joustavan ja monipuolisen.

Katso verkkosivuiltamme päivitetyt tekniset tiedot!
Pyrimme jatkuvasti päivittämään tuotteitamme paremmilla valonlähteillä,
liitäntälaitteilla ja sensoreilla.
Tästä johtuen saat päivitetyt tiedot valonlähteistä, värilämpötiloista,
sensoreista, tuotteiden eliniästä jne. parhaiten verkkosivuiltamme.
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Glamox C85-S

575x575 mm

Glamox C85-R

600x600 mm
625x625 mm

Turvavaloratkaisut
turvallisuuden parantamiseksi
Glamox C85 voidaan toimittaa integroidulla turvavalolla
(vakio, itse-testaava tai DALI), 1- tai 3h akulla. DALIvalonohjausjärjestelmässä turvavalaistusta ja siihen kuuluvia
akkuja voidaan valvoa Central Monitoring-järjestelmän avulla,
joka tuottaa automaattisia raportteja.

Useimpiin kattoihin
C85-R soveltuu hyvin kaikkiin 15- ja 24 mm T-listakattoihin.
Muita kattotyyppejä varten on saatavana lisätarvikkeena
asennuskehys, jossa on kiinnikkeet. Tämä kehys soveltuu
lähes kaikkiin markkinoilla oleviin piilo- ja kipsilevykattoihin.
Ulkoinen liitäntälaite mahdollistaa valaisimen nopean ja helpon
asennuksen.
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Ihmisen suorituskyvyn parantaminen
C85 voidaan toimittaa myös valon värilämmön säädöllä sekä DALI-himmennyksellä.
DALI-himmennyksen ja värilämmön säädön (CCT) yhdistelmällä voit säätää valon intensiteettiä
ja värilämpötilaa, joka on perustana ihmislähtöisen valaistuksen (HCL) ratkaisuille. Ihmislähtöistä
valaistusta voidaan käyttää parantamaan ihmisten suorituskykyä ja työhyvinvointia.
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Glamox-konserni
Glamox on norjalainen teollisuusyritys, joka kehittää, valmistaa ja toimittaa
ammattivalaistuksen ratkaisuja maailmanlaajuisesti.
Laadukkaat brändit ja tuotteet

Teknologia ja kokemus

Glamox-konserni omistaa useita laadukkaita tuotemerkkejä: Glamox,
Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel ja Luxonic. Glamox
on sitoutunut täyttämään asiakkaiden toiveet ja tarpeet tarjoamalla
laadukkaita tuotteita, ratkaisuja ja tukipalveluita.

Tuotteemme ja ratkaisumme ovat insinööriemme kehittämiä ja
testaamia. Tuotteet on testattu laboratorioissamme asianmukaisten
laatu- ja ympäristöstandardien mukaisesti. Ne pohjautuvat uusimpaan
teknologiaan, asiantuntemukseen ja vuosikymmenten kokemukseen.

Verkkosivuillamme lisää

www.glamox.fi

tietoa 5 vuoden takuustamme.

