
Glamox C80-SR/RR G2 
suunnitteluohje

Räätälöityä tyylikkyyttä



Jonon pituus ja 
asennustapa
Valitse sopivat runkopalat
halutun jonon pituuden
mukaan

Rungon väri
Valitse rungon väri

Optiikka
Valitse optiikka

Valontuotto
Valitse sopiva
valontuotto/lumen-paketti
(lm/m)

Valon väri
Valitse värilämpötila ja
värintoistokyky

Liitäntälaite
Valitse liitäntälaite

Piirrä
Piirrä ja tyypitä valaisinjono
käyttäen positionumerona joko
runkopaloja tai koko jonoa

Suunnitteluprosessi



3364

7 vakiopituutta:

– 562 mm
– 842 mm
– 1122 mm
– 1402 mm
– 1682 mm
– 2242 mm*
– 3364 mm*

562

C80-SR/RR G2  / Vakioprofiilit

* Käsittely työmaalla varmistettava etukäteen

Jonon pituus ja asennustapa
Valitse sopivat runkopalat halutun jonopituuden mukaan
Valitse asennustapaan sopiva profiili (-SR: pinta, -RR: uppo)



Rungon väri
Valitse rungon väri

BL Musta (Black)

WH Valkoinen (WH)

AL Anodisoitu alumiini



Optiikka
Valitse optiikka

OD – pudotettu opaali**WM – valkoinen

mattaheijastin
* vain seinäasenteinen ja upotettava

** vain upotettava

ASY – epäsymmetrinen*

OP – Opaali

SM – hopeoitu

mattaheijastin

MP – mikroprisma



Matala (Low Output, LO) 1000 lm/m

Keskitehoinen (Medium Output, MO) 2000 lm/m

Korkea (High Output, HO) 3000 lm/m

830 CRI80, 3000 K

840 CRI80, 4000 K

827-865 CRI80, säädettävä värilämpötila 2700 – 6500 K

Valontuotto
Valitse sopiva valontuotto/lumen-paketti

Valon väri
Valitse sopiva värilämpötila ja värintoisto



HF ON/OFF-ohjaus

DALI DALI-järjestelmä

Liitäntälaite
Valitse liitäntälaite ohjaustavan mukaan

Piirrä
Piirrä ja tyypitä valaisinjono käyttäen positionumerona joko
runkopaloja tai koko jonoa

Todellisuudessa valaisinjono koostuu erikokoisista 

runko- ja led-moduulipaloista. Sinun ei kuitenkaan 

tarvitse tästä huolehtia, vaan Glamoxin henkilökunta 

auttaa viimeistelemään valaisinkokonaisuuden. 

Suunnitellessa sinun tulee vain määrittää jonon haluttu 

pituus runkoprofiilien mukaan, teho, ohjaustapa, 

värilämpötila sekä optiikka.



Esimerkkityypitys 1

1. Valitaan sopivat rungot

⁄ Huomataan, että kahdella 1682mm ja yhdellä 1402mm rungolla päästään lähelle lopputulosta (4766mm)

2. Valitaan rungon väri

⁄ Alakatto on valkoinen joten valitaan valkoinen runko

3. Valitaan optiikka

⁄ Opaali sopii hyvin käytäville

4. Valitaan valontuotto

⁄ Esimerkkilaskelmassa on huomattu, että keskitehoinen (2000 lm/m) on riittävä ja sillä saavutetaan haluttu valaistusvoimakkuus

5. Valitaan värilämpötila ja värintoisto

⁄ CRI80 ja 4000K

6. Valitaan liitäntälaite

⁄ Kohteeseen tulee DALI-järjestelmä

7. Käytetään valaisinjonosta yhtä positiomerkintää: POS1: C80-RR I 4773 WH G2 MO DALI 840 OP

tai käytetään jonon runko-osista positiomerkintöjä: POS1: C80-RR1682 WH G2 3000 DALI 840 OP

Käytävälle halutaan noin 4800 mm pitkä upotettu jonovalaisin



Asennus-
tapa

Muoto

Jonon 
pituudet

Rungon 
väri

Valontuotto

Liitäntä-
laite

Valon 
väri

Optiikka

C80-RR I 4773 WH G2 MO DALI 840 OP



Jäikö sinulle kysyttävää C80 G2 
valoviivojen suunnittelusta?

Myyntimme ja tekninen tukemme ovat täällä asiakkaitamme varten, ole siis

rohkeasti yhteydessä! Löydät yhteystietomme osoitteesta: 

www.glamox.com/fi/pbs/yhteystiedot/


