
T A L A S  L E D
Suosittu Talas LED on monipuolinen 
pylväsvalaisin joka kohteeseen. 
Muotokieleltään klassisen moderni 
taajamavalaisin on suunniteltu 
valaisemaan etenkin puistoja, 
kävelykatuja, taloyhtiöiden pihapiirejä 
sekä aukioita. Valonlähteenä LED tuo 
energiansäästöä ja DALI-ohjattavuus 
joustavuutta kohteessa kuin 
kohteessa. Kotimaiseen Talas LED 
taajamavalaisimeen voi valita 
tehokkuuden, valonvärin, 
asennuskorkeuden ja valaisimen värin 
kohteen tarpeiden mukaan. Erityisesti 
puistotiet ja taloyhtiöiden pihapiirit 
mielessä suunniteltu Talas LED 
viimeistelee uuden ympäristön raikkaalla 
valollaan sekä päivittää vanhan kohteen 
tälle vuosituhannelle.



VALAISIMEN OMINAISUUDET JA RAKENNE
Taajamavalaisimen valonlähteenä on energiatehokas KARLED LED-moduuli, >100 000 h. Ra >80. 
Valovirta 3500 lm kun ottoteho 29 W tai 5000 lm / 44 W. Värilämpötilana on raikas 4000 K. 
Lämpöisempi 3000 K saatavilla tilauksesta. Pylväsvalaisin on DALI-ohjattavissa, joten valaisimen 
toiminnan voi räätälöidä kohteen tarpeisiin. Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h. Lisäksi valaisimeen on 
saatavilla etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotusohjelmointi, kysy lisää!

Tarpeen vaatiessa valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin.

Runko on sinkittyä, polttomaalattua terästä ja hattu polttomaalattua alumiinia. Kupu on iskunkestävää 
akryyliä.  Perusvärit ovat harmaa (RAL 7037), musta (RAL 9005) ja valkoinen (RAL 9010). 
Taajamavalaisin on kuitenkin tilauksesta maalattavissa mihin tahansa RAL-sävyyn kohteen värimaailman 
mukaan. Talas LED on saatavilla myös 2-päisenä sekä seinäkiinnityksellä. Valaisimeen on saatavilla 
myös valon suuntaava häikäisysuoja, kysy lisää!

KYTKENTÄ 3 X 2,5 -o- KOTELOINTILUOKKA IP44

SÄHKÖNUMEROT
Valkoinen / RAL9010 4506956 3500 lm             4506983 5000 lm

Musta / RAL9005 4506957 3500 lm             4506984 5000 lm

Harmaa / RAL7037 4506958 3500 lm             4506985 5000 lm



ASENNUS
Pylvääseen 60 mm. Suositeltava asennuskorkeus on 3-6 m.

Kyselystä saatavilla myös 2-päinen-, seinä- ja laippakiinnitys. 

ASENNUSOHJEET
1. Nosta suojakupu (akryyli) pois. 

2. Nosta valaisin laatikosta pystyakselista. HUOM! LED-valonlähteet ja piirilevyt ovat herkkiä staattisille 
sähköpurkauksille. Älä siis kosketa LED-moduulia tai piirilevyä.

DALI
Dali-väylän ohjausjohtimet kytketään liitäntälaitteen ”DALI” -liittimiin ja johtimien on oltava 
peruseristetty 230V syöttöjohtimia vastaan. Karlux Oy ei tee DALI-ohjelmointia, vaan se on tilattava 
erilliseltä ohjelmoijalta.

Valaisimen saa asentaa vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, 
että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.
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