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FREY – valovoimainen alasvalosarja
 

Frey alasvalosarjassa on kattava valikoima kiinteän ledin alasvaloja yleisvalaistuk-
seen. Valaisin on suunniteltu käytävien ja työtilojen valaisuun, mutta IP44-luo-
kitus mahdollistaa käytön myös kosteissa tiloissa. Sarjassa on laaja valonjako, 
kolme kokoa (145 / 172 / 225 mm) ja neljä tehovaihtoehtoa. Kaksi pienintä mallia 
ovat Triac-himmennettäviä. Valaisin on ketjutettavissa ja siinä on jousiliittimet  
3 x 2,5 mm2. Lisävarusteena pinta-asennuskotelo 172 mm valaisimeen. 

Valaisinrunko on valkoista muovia ja häikäisemätön fasetoitu heijastin alumiinia. 
Valonlähteenä on kiinteä 828 / 840 led: 10,5 W / 950 lm, 16,5 W / 1560 lm, 19 W / 2000  
lm ja 25,5 W / 2700 lm. Käyttöikä 50 000 h (25 °C). 

Lisätietoja: Juha Setälä, juha.setala@airam.fi puh. 040 354 3050.
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RICO – suunnattava valaisin saneerauskohteisiin

Rico on pieni upotettava alumiinirunkoinen ledivalaisin, jota voidaan suunnata 
25°. Valaisin on ketjutettavissa ja soveltuu mainiosti uudis- ja saneerauskohteisiin 
esim. halogeenivalaisimen tilalle matalan asennussyvyyden ansiosta. Valaisin on 
ketjutettavissa ja siinä on jousiliittimet 3 x 2,5 mm2.

Valaisin on Triac-himmennettävä ja sopii myös kosteisiin tiloihin (IP44). Valonläh-
teenä kiinteä 828 / 840 led 6,W / 500 lm ja 9 W / 900 lm, käyttöikä 25 000 h (25 °C).

Lisätietoja: Juha Setälä, juha.setala@airam.fi puh. 040 354 3050.

Abby kiinteä. Abby suunnattava.

ZEKI & ABBY – suunnattava valaisinsarja vaihdettavalla valaisinosalla 

Zeki on pieni upotettava ledivalaisin, jossa 8W/500 lm 828/840 valaisinosa ja alu-
miinirunkoinen kehys muodostavat valaisinkokonaisuuden. Valaisin on suunnatta-
vissa neliön/suorakaiteen muotoisissa Zeki-kehyksissä. Pyöreä Abby-runkoa kahta 
mallia: suora alasvalo ja suunnattava (ovaali). 

Valaisimet soveltuvat mainiosti uudis- ja saneerauskohteisiin esim. halogeeni-
valaisinten tilalle. Valaisin on ketjutettavissa ja siinä on jousiliittimet 3 x 2,5 mm2. 
Zeki-valaisin on Triac-himmennettävä ja helposti vaihdettavissa.

Lisätietoja: Juha Setälä, juha.setala@airam.fi puh. 040 354 3050.

FLAT – matala ledpaneeli kuivaan tai kosteaan tilaan

Flat-ledipaneeli on upotettava ledivalaisin, jossa saatavana kaksi runkokokoa: pyö-
reä ja neliö. Matala rakenne (21 mm) mahdollistaa asennuksen välikattoon, jossa 
tilaa on vähän. Soveltuu myös kosteaan tilaan (IP44). Valaisin on Triac-himmen-
nettävä.

Valaisinrunko on valkoiseksi maalattua alumiinia ja kupu akryylia. Valonlähteenä 
on kiinteä 830 / 840 led: 12 W / 800 lm, 15 W / 1200 lm. Käyttöikä 50 000 h (25 °C).

Lisätietoja: Maija Niukkanen, maija.niukkanen@airam.fi  puh. 040 530 4400. 

Uudet valaisimet ammattilaiselle
KUVAT http://express.airam.fi/ts/tuoteuutiset_valaisimet_03052016.zip
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EVAL – siro, himmennettävä julkisten tilojen valaisin 

Eval on mattapintaisella häikäisysuojalla varustettu kapearunkoinen valaisin jul-
kisiin tiloihin. Mallit saatavissa DIM 1 – 10 V- ja DALI-ohjauksilla. Pinta-asennus tai 
ripustus erillisellä vaijeriripustussarjalla.

Valaisinrunko on valkoiseksi maalattua terästä (RAL9003) ja matta häikäisysuoja 
alumiinia. Valonlähteenä on kiinteä 830 / 840 led: 35 W / 2500 lm, 56 W / 3800 lm. 
Käyttöikä 50 000 h (25 °C).

Lisätietoja: Mary Alahuhta, mary.alahuhta@airam.fi puh. 040 727 2105. 

BALLO  – klassista muotokieltä julkisiin tiloihin

Julkisiin tiloihin sopivat Ballo-lasivalaisimet saatavana pyöreänä (200 mm ja 400  
mm) tai sylinterinä (100 mm).

Valaisinrunko on metallia ja kupu lasia. Pyöreän Ballon valonlähteenä on kiinteä 
led: 20 W / 1700 lm, 39 W / 3350 lm ja sylinterinmallisen 20 W / 1500 lm. Käyttöikä 
50 000 h (25 °C).

Lisätietoja: Mary Alahuhta, mary.alahuhta@airam.fi puh. 040 727 2105. 

AIRALINE – pelkistetty kapea myymälävalaisin

Airaline-sarja on suunniteltu myymälän yleisvalaistukseen ja soveltuu hyvin myös 
teollisuuden tarpeisiin. Airaline on kapearunkoinen valaisin, joka on saatavissa 
symmetrisellä/epäsymmetrisellä heijastimella ja ilman heijastinta. Saatavana myös 
DALI-ohjauksella. Valikoimassa on myös myymälöihin 3 m pitkä valaisin ramppi-
kannakkeilla.

Valaisinrunko on valkoiseksi maalattua alumiinia ja kupu akryylia. Valonlähteenä on 
kiinteä 830 / 840 led: 31 W / 3200 lm, 41 W / 4250 lm, 52 W / 5300 lm, 62 W / 6600 lm. 
Käyttöikä 50 000 h (25 °C).

Lisätietoja: Mary Alahuhta, mary.alahuhta@airam.fi puh. 040 727 2105. 

EROZ – ohut, kevyt ja tehokas led-heitin

Ledivalonheitin, jonka valonlähteenä integroitu AC-ledimoduuli. Syttyy heti ja 
antaa tehokkaasti valoa. Soveltuu piha-alueiden, varastojen, remonttikohteiden 
ym. valaistukseen. Kiinnitysrauta toimii myös lattiajalustana. Mukana kädensija (ei 
PIR-mallissa), jonka voi kiinnittää valaisimeen. Mallit saatavissa liiketunnistimella 
(PIR) tai ilman.

Valaisinrunko antrasiitin väristä alumiinia ja opaalikupu. Valonlähteenä on kiinteä 
led: 9,5 W / 600 lm, 18 W / 1200 lm, 27 W / 1800 lm. Käyttöikä 50 000 h (25 °C).

Lisätietoja: Maija Niukkanen, maija.niukkanen@airam.fi  puh. 040 530 4400. 

HOLM – terassivalaisin vaihdettavalla valonlähteellä

Holm on tarkoitettu terassien ja portaikkojen korostusvalaistukseen. Uppoasen-
nettavan valaisimen runko on alumiinia, kehys ruostumatonta terästä ja kupu lasia. 
Valonlähteeksi valitaan GU-kantainen PAR16-ledilamppu erikseen. 

Lisätietoja: Mary Alahuhta, mary.alahuhta@airam.fi puh. 040 727 2105. 


