
 

iLED
Savo Design & Technic Oy Muuntotie 1, 01510 Vantaa, info@savo.fi www.savo.fi



iLED-valaisimilla voit muuttaa valaistusta tilan-
teen mukaan kirkkaasta ja häikäisemättömästä 
työskentelyvalosta kodikkaaksi, sisustukseen 
sopivaksi tunnelmavaloksi. 
 
iLED-valaisimilla voidaan säätää valon sävyä 
lämpimästä valkoisesta viileään luonnon valkoi-
seen (2700–6500 K), ja sen lisäksi valaisimia 
voidaan himmentää. Kaikki tämä onnistuu 
yhdellä kätevällä kauko-ohjaimella.
 
Valaistusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon 
valon käyttötarkoitus, riittävyys ja muunnelta-
vuus. Laadukas valaistus saavutetaan riittävällä 
määrällä hyvälaatuista valoa. Valon tulee olla 
myös tasaista ja värisävyltään sekä kirkkaudel-
taan kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaa, 
eikä se saa häikäistä.
 
Valaistuksella on kodissa erityisen tärkeä rooli. 
Hyvin suunniteltu valaistus parantaa ergonomiaa 
ja lisää turvallisuutta. Lisäksi hyvä valaistus on 
sekä viihtyisä että energiataloudellinen.
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iLEDTyötason valaistus
Hyvä työvalo parantaa ergonomiaa ja 
turvallisuutta. Tarvittaessa valaistusta 
voidaan myös säätää tunnelman mukaan.
iLED-R, iLED-S, iLED-P, iLED-58 ja iLED-165

1

Kaapin sisävalaistus
Tuo yksityiskohdat esille.
i-LED-R, iLED-58, iLED-P ja ja iLED-165 

2

Kalusteen päällä
Epäsuora valaistus luo tunnelmaa 
ja korostaa sisustusta.
iLED-P

3

Sokkeli
Alaspäin suuntautuva valo parantaa 
yövalona keittiön turvallisuutta ja toimii 
myös tunnelmavalona. 
iLED-P

4

Saareke
Hyvä työvalo tarjoaa tasaisen ja häikäi-
semättömän valaistuksen. Valaisin toimii 
haluttaessa myös tunnelmavalona. 
iLED saareke

5

iLED-valaistusratkaisut parantavat ergonomiaa ja turvallisuutta, ovat pitkäikäisiä ja energiatehokkaita, 
lisäävät käyttömukavuutta sekä luovat tunnelmaa kotiisi.

5

Pikaliittimet valoille

Kauko-ohjain

Vastaanotin

Virtalähde

Jos haluat ohjata työtason valaistusta ja muuta tunnelmavalaistusta 
toisistaan riippumatta, tilaa 2 säädinsarjaa.
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81386 Valopaneeli iLED-S
• 115x195mm
• valkoinen
• upotus 107x188x11mm
• valovirta 298lm
• 12V/5,5W
• virtajohto 1800mm
• asennussuositus 60–80cm välein 

81385 Valopaneeli iLED-R
• 105x187mm 
• valkoinen
• pinta-asennus
• valovirta 298lm
• 12V/5,5W
• virtajohto 1800mm
• asennussuositus 60–80cm välein

81415 Valonauha iLED-FLEX
• pituus 2000mm
• katkaistavissa 25mm välein
• virtajohto 2000mm
• valovirta 1379lm/m
• 12V/31W
• tarrakiinnitys
• taipuisa
• suositellaan käytettäväksi yhdessä 
 alumiiniprofiilin kanssa 

81250 Alumiiniprofiili valonauhalle
• 15x15x2000mm rosteri
• pinta-asennus
• yhteensopiva iLED-nauhan kanssa
• sis. kiinnikesarjan (8kpl) 

81255 Suojaprofiili alumiiniprofiilille
• pituus 2000mm

81261 Päätykappale alumiiniprofiilille  
• 2kpl pakkaus
• 15x15mm

80483 Valon jatkojohto 
• 1800mm

81390 Spotti iLED-58
• Ø 64mm
• rosteri
• upotus Ø 58x12mm
• valovirta 173lm
• 12V/3W
• virtajohto 1800mm
• asennussuositus 50–70cm välein

81612 iLED saareke
• kattovalaisin vaijeriripustuksella
• asennus saarekkeen tai ruokapöydän 
 yläpuolelle
• korkeus säädettävissä, maks. 1910mm
• integroitu 12V DC virtalähde
• himmennin
• säädettävä valon värilämpötila 2700-6500K
• kaukosäädin (iLED yhteensopiva)
• 1780Lm, 92Lm/W, CRI>80

81552 iLED-P 360 2 valon sarja 
81553 iLED-P 360 3 valon sarja 
81554 iLED-P 360 4 valon sarja  
81557 iLED-P 560 2 valon sarja  
81558 iLED-P 560 3 valon sarja  
81559 iLED-P 560 4 valon sarja
81562 iLED-P 760 2 valon sarja  
81563 iLED-P 760 3 valon sarja  
81564 iLED-P 760 4 valon sarja 
81566 iLED-P 2000 1 valon sarja 

81577 iLED-165 2 valon sarja  
81578 iLED-165 3 valon sarja  
81579 iLED-165 4 valon sarja  

iLED-VALOSARJAT 

iLED-valosarjat sisältävät aina muuntajan 
ja säätimen sekä mustan jatkojohdon 
pikaliittimillä.

81572 iLED-R 2 valon sarja
81573 iLED-R 3 valon sarja
81574 iLED-R 4 valon sarja

iLED-P valot
• virtajohto 2000mm
• 15x15mm eloksoitu rosterin sävy
• pinta-asennus
• IP21
• asennussuositus 20–60cm välein

81404 Profiili 
iLED-P360mm 
• valovirta 479lm
• 12V/5,5W 

81406 Profiili 
iLED-P560mm
• valovirta 756lm
• 12V/8,6W 

81408 Profiili 
iLED-P760mm 
• valovirta 1032lm
• 12V/11,7W

81414 Profiili 
iLED-P2000mm 
• toimitetaan osina, lyhennettävä
• valovirta 2015lm, 12V/31W

81392 Spotti iLED-165
• rosterin sävy
• pinta-asennus
• koko 13x54x165mm
• valovirta 160lm
• 12V/3W
• virtajohto 2500mm
• asennussuositus 50–70cm välein

80416 Säädinsarja iLED
• sisältää virtalähteen 12V/60W,   
 vastaanottimen, kauko-ohjaimen,   
 pikaliittimet 12 valolle ja virta-
 johdon pistotulpalla (2000mm)
• säätää valkoisen valon sävyä
• toimii himmentimenä ja katkaisijana
• yhdellä kauko-ohjaimella ohjataan   
 yhtä tai useampaa valosarjaa 

Kauko-
ohjain


