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VALAISTUS

Cosmic School – auttaa  

jaksamaan koulupäivänä

Exaktorin uusi alumiininen Cosmic School - valaisin 

sopii kouluympäristöön.  Pitkät koulupäivät kulut-

tavat oppilaiden ja opettajien energiaa ja siksi onkin 

tärkeää, että valitaan oikea valaisin, joka auttaa jaksa-

maan paremmin läpi koko päivän.   

Matalaluminanssinen Cosmic School on valkoiseksi 

pulverimaalattua alumiinia, jossa on patentoitu PD+R 

heijastin ja häikäisysuoja.  

PROTON LIGHTING

Zodiac T5 – teollisuusvalaisin 

8 vuoden takuulla!

Exaktorin Zodiac-valaisin (IP23) on suunniteltu teolli-

suusympäristön vaativiin olosuhteisiin.  Zodiac-valai-

simissa on ainutlaatuinen alumiininen valaisinta jääh-

dyttävä runko, jonka ansiosta myös liitäntälaitteiden 

käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä. Zodiac T5 -valai-

simille myönnetäänkin 8 vuoden takuu.  Pitkä käyt-

töikä vähentää merkittävästi ylläpitokustannuksia ja 

keventää luonnon raaka-aineiden käyttöön kohdis-

tuvaa rasitusta.

Zodiac-teollisuusvalaisin on valmiiksi läpijohdotettu 

(5x2,5 mm).  Syöttöjohtojen kytkentä tapahtuu ruuvit-

tomissa kytkentäliittimissä, jotka sijaitsevat valai-

simen päädyissä. Zodiac  asennetaan suoraan ripus-

tuskiskon, kattoon tai ripustusvaijeriin.   Zodiac-valai-

simen heijastimet asennetaan valaisimen runkoon 

pikakiinnityksellä. 

Alumiinirakenteen ansiosta, Zodiac on kevyt ja nopea 

asentaa. Valaisin soveltuu käytettäväksi esimer-

kiksi varasto- ja myymälätiloissa, jossa arvostetaan 

helppoa asennusta ja alhaisia ylläpitokustannuksia.

EXAKTOR tuoteuutuuksia

Dynaaminen Callisto 

toimiston valaisemiseen

Alumiinirunkoinen Exaktor Callisto on dynaami-

seen ja tehokkaaseen toimistoympäristöön suun-

niteltu uudenaikainen valaisin.  Calliston matala 

rakenne, sekä lähes kokonaan ylöspäin suuntautuva 

pehmeä valojako, mahdollistavat valaisimen asen-

nuksen myös mataliin tiloihin.  Heijastimet ovat kiilto- 

eloksoitua alumiinia.  

Callisto DE-valaisimen valotasoa ohjataan valaisi-

meen liitetyllä vetokytkimellä, jossa on mukana myös 

himmennin. Callisto DE NS on varustettu lisäksi läsnä-

olotunnistimella, jolla saavutetaan erinomainen käyt-

tömukavuus ja pienemmät energiakustannukset.

Calliston ripustusasennus tehdään mukana toimitet-

tavilla vaijeriripustimilla, joita voidaan säätää valai-

simen pituussuunnassa.  Callisto -valaisin on varustettu 

myös 2.5 m liitosjohdolla ja maadoitetulla pistotulpalla. 

Valaisin toimitetaan valolähteineen (väri 830).  

Cressida - toimistovalaisin 

näyttöpäätetyöskentelyyn

Alumiinirunkoinen, kolmeputkinen Exaktor Cressida- 

valaisin on suunniteltu vaativaan toimistokäyttöön ja 

näyttöpäätetyöskentelyyn. Valaistustasojen muun-

telu onnistuu helposti kahdella vetokytkimellä, jotka 

ohjaavat ylä- ja alavaloa erikseen.

Cressida-valaisin on varustettu kaksoisparabolisella 

DP+R heijastinhäikäisysuojalla, jolla on erinomainen 

hyötysuhde ja häikäisysuojaus. Valaisin toimitetaan 

valmiilla valolähteillä (väri 830) ja 3.0 m liitosjoh-

dolla, jossa on maadoitettu pistotulppa. Cressida-

valaisimien vakiovärit ovat alumiini ja valkoinen. Cres-

sida NS-valaisin voidaan varustaa myös läsnäolotun-

nistimella, joka parantaa tilan käyttömukavuutta ja 

säästää energiaa.

Cosmic Office – uusi

energiapihi toimistovalaisin

Cosmic Office on Exaktorin uusi valaisin luovan työn 

toimistoympäristöön.  Alumiinirunkoinen Cosmic 

voidaan varustaa vakiovalo-ohjauksella, jolla ylläpi-

detään tasaista valaistusta (600 luxia) työpöydällä 

ulkoisesta valaistuksesta riippumatta.  Päivänvalo 

ohjaa valaisimen valovirran suuruutta ja valaisimen 

toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla säästäen 

energiaa. Vakiona valkoiseksi tai mustaksi pulveri-

maalatussa alumiinivalaisimessa on tehokas, paten-

toitu matalaluminanssinen DP+R heijastin ja häikäi-

sysuoja.  

Cosmic - toimistovalaisin ripustetaan kattoon mukana 

toimitettavalla vaijeriripustimella ja maadoitetulla 

pistotulpalla varustetulla liitäntäkaapelilla (2.5 m).  

Valaisin toimitetaan valolähteineen (väri 830) ja pöly-

suojalla varustettuna.  Tilauksesta Cosmic Office - 

valaisin voidaan toimittaa myös vetokytkimellä. 

Valaisin ripustetaan kattoon mukana toimitettavalla 

vaijeriripustimella ja liitäntäkaapelilla (2.5 m), jossa 

on maadoitettu pistotulppa.  Valaisimen mukana 

toimitetaan myös valolähteet (väri 830) ja pölysuoja.  

Cosmic School on tilauksesta saatavana säädettä-

vällä HF - liitäntälaitteella ja vetokytkimellä.

Lisätietoja:

tuotepäällikkö Pasi Nilanen puh. 010 283 2353 tai 

pasi.nilanen@slo.fi

Cosmic Office   42 840 04

Cosmic School 42 840 15

Zodiac T5  43 064 76 Callisto 43 057 10 Cressida 43 062 64 ja -65


