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Kattavia ratkaisuja asuntovalaistukseen
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Ali IP21 Työpistevalaisimet

Ali ja Alisa rakenne;
• alumiinirunko ja kellastumaton opaaliakryylikupu
• pistorasian kätisyys vaihdettavissa valaisinta 

kääntämällä
• tilava johtoura helpottaa asennusta
• asennus suoraan seinään tai kulmittain
• Ali IP21 ja Alisa IP44
• leveä teho-, pituus- ja  varustevalikoima

AL134 2 x 2 os. pistorasia + kytkin
Väri: valkoinen
Tehot - pituus;
11W - 615 mm (TC-S)
15W - 754 mm, 18W - 907 mm ja 36W - 1516 mm (T8)
14W - 865 mm ja 21W - 1165 mm (T5)

Varustus;
AL132 2-osainen pistorasia ja kytkin
Värit: valkoinen tai hopeanharmaa
Tehot - pituus; 
11W - 475 mm (TC-S)
15W - 615 mm, 18W - 768 mm ja 36W - 1377 mm (T8) 
14W - 725 mm, 21W - 1025 mm ja 28W - 1325 mm (T5)
 

Ali ja Alisa

Alisa IP44

Ali ja Alisa valaisimista ratkaisut kodin 
kaikkiin työpistevalaistustarpeisiin. Ali 
on tarkoitettu kuiviin tiloihin (IP21) ja 
Alisa kosteisiin (IP44). Alisa valaisimet 
soveltuvat erinomaisesti myös kuiviin 
tiloihin.

Varustus;
AL140 ilman varusteita
AL141 suojakumipäällysteisellä kytkimellä
AL142 2-os pistorasialla ja suojakumipäällysteisellä kytki-
mellä, pistorasian reiät vaaka-asennossa.
AL142 2x9W vikavirtasuoja- mallissa 1 pistorasia, vikavirta-
suoja ja  suojakumipäällysteinen kytkin 

Tehot – pituus;
AL140 ja AL141;
11W -  335 mm (TC-S)
15W – 475 mm, 18W – 628 mm, 36W – 1237 mm (T8)
14W – 585 mm, 21W – 885 mm, 28W – 1186 mm (T5)

AL142;
2x9W – 597 mm, 11W – 521 mm (TC-S)
15W – 661 mm, 18W – 814 mm, 36W – 1423 mm (T8) 
14W – 771 mm, 21W – 1071 mm, 28W – 1372 mm (T5)

AL142- sarja

AL141- sarja

AL140- sarja

Alunette

Koristekehykset;
musta AL250K-M, harmaa AL250K-HH 
ja valkoinen AL250K-V

Koristekehykset luomella;
musta AL250KL-M, harmaa AL250KL-H 
ja valkoinen AL250KL-V

Monikäyttöinen ja helposti asennettava yleisvalaisin sisä- ja 
ulkotiloihin. 

Rakenne;
• kupu iskunkestävää akryyliä, runko polykarbonaattia
• soveltuu myös kosteisiin tiloihin ja ulkoasennukseen, IP54
• pinta/uppoasennettava+kehys
• korkeataajuustutkalla (5,8 GHz) varustettu liiketunnistin-

malli
• Facility- mallit kohteisiin joissa paljon sytytyksiä

Tehovalikoimassa
- 2x9W pienloisteputkelle (TC-S)
- 2D16W perhosputkelle
- 18W Osram Dulux EL Facility E27   
 energiansäästölampulla, myös  
 liiketunnistimella (RAD)

IP54
RAD RAD

D15

5x2,5mm²
3x2,5mm²

Aluno

Koristekehykset;
musta AL375K-M, harmaa AL375K-H 
ja valkoinen AL375K-V

Monipuolinen yleisvalaisin julkisten ja yksityisten tilojen sisä- 
ja ulkovalaistukseen. Soveltuu erityisen hyvin porraskäytävä-
valaistukseen.

Rakenne;
• kupu iskunkestävää akryyliä, runko polykarbonaattia
• soveltuu myös kosteisiin tiloihin ja ulkoasennukseen, IP54
• pinta/uppoasennettava+kehys
• korkeataajuustutkalla (5,8 GHz) varustetut liiketunnistin-

mallit, ALR... tunnistimella ja ALRD... tunnistimella ja n. 
15% jatkuvalla valaistustasolla

• Facility- mallit kohteisiin joissa paljon sytytyksiä
• himmennettävät mallit tilauksesta

Tehovalikoimassa
- 2x11W pienloisteputkelle (TC-S)
- 1x18W ja 2x18W pienloisteputkelle 

(TC-L)
- 2D28W perhosputkelle
- 1x18W ja 2x18W Osram Dulux EL 

Facility E27 energiansäästölampulla 
varustettu malli

- laaja valikoima liiketunnistimella 
varustettuja malleja (RAD)

IP54
RAD RAD

D15RAD RAD
D15

5x2,5mm²
3x2,5mm²

3x2,5mm² 5x2,5mm²IP44
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ø 250 mm RAD RAD ø 375 mm

Alisa vikavirta



Tehovalikoimassa 
- 2x11W pienloisteputkelle (TC-S)
- 2x18W pienloisteputkelle  (TC-L)
- 2D28W perhosputkelle
- 1x18W ja 2x18W Osram Dulux EL 

Facility E27  energiansäästölampul-
la

-  Laaja valikoima liiketunnistimella
 varustettuja malleja (RAD)

Rakenne;
• Runko, kehys ja kupu iskunkestä-

vää polykarbonaattia
• Soveltuu myös kosteisiin tiloihin ja 

ulkoasennuksiin (IP44)
• Pinta-/uppoasennettava (pinta-

kehys ja upotusrauta sisältyvät 
toimitukseen)

• korkeataajuustutkalla (5,8 GHz) 
varustetut liiketunnistinmallit

• Facility- mallit kohteisiin joissa 
paljon sytytyksiä

StandardTitan

3x2,5mm²IP44

Standard -sarjan pyöreät ja ne-
liövalaisimet saatavilla kahdella 
korkeudella: 78 mm (2x90W 
TC-S) tai 125 mm (max 75W, E27 
kanta).

Helposti asennettavat klassik-
kovalaisimet sisä- ja ulkotiloihin 
sekä seinä- että kattopintaan. 
Käyttökohteita mm. eteiset, käy-
tävät, työtilat, kellarit ja ullakot. 
Upotuskehykset ja lumisuojat 
lisätarvikkeina. Taloudellinen 
pienloisteputki tai E27-kanta 
energiansäästölampulle. Roiske-
vesitiivis, IP44.

Pyöreät valaisimet

Neliövalaisimet Uppoasennus (kaikki mallit)

Puolipyöreät valaisimet

Monix Slim

Rakenne;
• runko valkoiseksi polttopulverimaalattua, sinkittyä terästä 
• kupu kellastumatonta opaaliakryylia tai kirkasta uritettua    

akryylia
• IP44
• korkeataajuustutkalla (5,8 GHz) varustetut liiketunnistin-

mallit, AMSR... tunnistimella ja AMSRD... tunnistimella ja 
n. 15% jatkuvalla valaistustasolla

• himmennettävät mallit tilauksesta

Tehovalikoimassa
2x14W pituus 598 mm
1x28W ja 2x28W pituus 1198 mm
1x35W ja 2x35W pituus 1498 mm
1x49W ja 2x49W pituus 1498 mm

Monikäyttöinen, matala ja energiate-
hokas IP44 yleisvalaisin T5- loisteput-
killa.
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RADRAD

RAD ø 350 mm ø 240 mm

Facility (E27) mallit

Monikäyttöinen, yksiputkinen IP44
yleisvalaisin T5- ja T8- loisteputkilla.

Rakenne;
• runko pulveripolttomaalattua 

alumiiniprofiilia
• kupu opaloitua, sisältä uritettua 

iskunkestävää akryylimuovia tilava 
asennusura valaisimen pohjassa

• korkeataajuustutkalla (5,8 GHz) 
varustetut liiketunnistinmallit 
tehoissa 28W, 35W ja 49W

• himmennettävät mallit tilauksesta
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Tehot – pituus;
18W – 628 mm, 36W – 1238 mm,58W – 1538 mm (T8)
14W – 585 mm, 28W – 1185 mm, 35W – 1485 mm, 
49W – 1485 mm, 54W – 1185 mm (T5)



Valikoima;
• seinä- , pylväs- ja pollarivalaisimet, laaja valikoi-

ma, myös tehokkaat isojen pihojen Tori ja Camillo 
valaisimet

• pylväät, muurijalat, seinävarret ja maatuet

Rakenne;
• Averia ja Iso-Averia IP44- Tellus ja Kävyt IP23-  

-o-3x2,5 mm2

Materiaalit;
• pulveripolttomaalattu alumiini, värit valkoinen, 

musta ja helmenharmaa,  
käpyvalaisimissa myös antiikkipronssi

• Lakattu kupari, patinoitu kupari
• lasikuvut, mustissa valaisimissa kupu mattalasia
• pallovalaisimien kupu uv-suojattua ja  

iskunkestävää polykarbonaattia
 

Alppilux Oy - Hepolammentie 25, 08680 Lohja - Puh: 019 328 51 - Fax: 019 382 856 - info@alppilux.fi

Piha- ja puutarhavalaisimet

www.alppilux.fi

Tellus  
pallot

Isoille pihoille 
ja puistoihin

Kävyt

Iso-Averia

  

Averia Averia  
Pollari


