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Uusi Velox Deco – osana kolmen sarjaa
Ensto Velox -valaisinmallisto täydentyy Velox Deco -tuoteperheellä. Yleisvalaistuksen kattava
Velox-mallisto tarjoaa tyylikkäät vaihtoehdot niin moderniin kuin klassiseenkin sisustukseen. Velox
Deco täydentää tarjonnan tuomalla tyyliä ja arvokkuutta mallistoon. Uuden Decon muotoilu ja
upotettu valonlähde tarjoavat pehmeän tunnelman yleisvalaistuksen perustarpeisiin. Tyylikkäät ja
viimeistellyt lisävarusteet tarjoavat myös pinta-asennettavat ratkaisut koteihin ja julkisiin tiloihin.
Ensto Velox Deco on yleisvalaistukseen suunniteltu LED-valaisinsarja, jonka moderni muotoilu on
pelkistetyn dekoratiivinen. Valaisimen upotettu valonlähde asettuu kattopintaa syvemmälle ja
takaa laadukasta häikäisemätöntä valoa. Deco-valaisimet sopivat erilaisiin kattoratkaisuihin sekä
asettuvat tyylikkäästi osaksi kodin sekä työ- ja toimistotilojen sisustusta. Velox Deco -paneelit
sopivat moderniin ja klassiseen sisustukseen niin uudis- kuin remonttikohteissakin.
Velox Deco – pinta- ja uppoasennuksiin
Ensto Velox Deco tarjoaa tasaista laadukasta valoa ja tuoteperheestä löytyy sekä geometriseen
makuun sopivat neliöt että kauniit pyöreät alasvalot raikkaan valkoisina. Deco-valaisimet on
saatavilla neliönmuotoisena (180 mm) sekä pyöreänä kolmessa eri koossa (120 mm, 180 mm, 240
mm). Velox Deco -valaisimet soveltuvat niin pinta- ja uppoasennuksiin.
•
•
•
•
•

IP44
500 lm - 1170 lm
3000K and 4000K, DualWhite
CRI>80
Tilauksesta pinta-asennettavat mallit DALIohjauksella

Rakenne
• Runko valkoiseksi pulverimaalattua alumiinia
• Etulevy valoa hajoittavaa opaalilevyä
• Pinta-asennusmallien kiinnityslevyt terästä
• Himmennettävä (triac) LED-virtalähde sisältyy
Asennus
• Uppo- ja pinta-asennusmallit
• -o- 3x1,5 mm2, erillinen ketjutusrasia sisältyy toimitukseen
• Dimming Ensto tarjoaa valaisimiinsa kattavan valikoiman erilaisia himmennystekniikoita. 110V, painonappi, DALI ja perus-valo-ratkaisut ovat vain muutama esimerkki kattavista
vaihtoehdoistamme tilasi ohjaamiseksi.
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•

DualWhite Enston DualWhite valaisimet on varustettu valaisimeen integroidulla
värilämpötilan valinnalla. Asentaja voi helposti valita yhdellä valaisimella 3000K ja 4000K
värilämpötilan välillä, asennuspaikasta ja projektista riippuen. Näin ollen tilaa säästyy niin
varaston hyllyssä kuin asentajan autossakin.

Kattava Velox-valaisinmallisto
Yleisvalaistukseen suunniteltu Ensto Velox -valaisinmallisto tarjoaa laadukasta valoa niin koti- kuin
julkitilojen uudis- ja remonttikohteisiin. Velox-tuoteperhe on suunniteltu kattamaan kotien kaikki
valaistustarpeet yleis-, työtaso-, kohde- ja korostusvalaistus LED-ratkaisuin. Nyt sarjaa täydentävän
Decon lisäksi mallistoon ovat kuuluneet Velox-paneelit ja Velox Frameless -valaisinperhe. Velox
Frameless luo rajattoman valokokemuksen kodin kaikkiin tiloihin. Velox-paneeleista löydät
monipuoliset ja tehokkaat alasvalot niin koti- kuin julkikohteisiinkin. Yleisvalaistukseen suunniteltu
Velox-valaisinmallisto tarjoaa laadukasta valoa uudis- ja remonttikohteisiin.
Tutustu Velox-mallistoon
- Velox Deco
- Velox-paneelit
- Velox Frameless
Lataa kuvia
Lisätietoja: Jesse Suikkari, tuotepäällikkö, asunto- ja ulkovalaistus, Ensto Finland Oy, p. 0204 762
334, jesse.suikkari@ensto.com
Ensto lyhyesti
Ensto suunnittelee ja tarjoaa sähköistysratkaisuja, jotka tekevät älykkäistä sähköverkoista,
rakennuksista ja liikenteestä entistä turvallisempia, toimivampia, luotettavampia ja tehokkaampia.
Vuonna 1958 perustettu kansainvälinen teknologia- ja perheyritys työllistää 1 400 ammattilaista
Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 266 miljoonaa euroa.
Uskomme parempaan elämään sähköllä ja kestävämpään huomiseen.
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