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LÄTT ATT INSTALLERA

Kan installeras direkt i största delen av 
T8-lysrörsarmaturerna. Till ombyggnad och 

nybyggnationer levererar Valtavalo också ett 
armatursortiment som har designats specifikt för LED-

lysrör. G4 tillverkas enligt standarden EN 62776. 

FLIMMERFRITT LJUS

Valtavalo G4 är det första flimmerfria LED-lysröret 
på marknaden. Normalt är flimmerprocenten för 
lysrör >30%, medan den för G4 LED-lysrören är 
<5%.

OPTIMERAD LJUSFÖRDELNING 

Maximerad ljusmängd som riktas nedåt i en 120° ljusstråle. 
Med hjälp av de justerbara ändstyckena i LED-lysröret kan ljuset 

riktas exakt åt det håll där belysning behövs (180°).

UTMÄRKTA ELEGENSKAPER

Den harmoniska distorsionen (THD), som är viktig i stora 
installationer, är endast 10%. Effektivt skydd mot toppar 
och störnigar i elnätet.

LÄGSTA MÖJLIGA LIVSCYKELKOSTNAD

Tack vare den höga kvaliteten och den långa livslängden är G4 
marknadsledande avseende låga ägandekostnader och maximerar 

avkastningen på investeringen för krävande och kvalitetsmedvetna kunder.

MILJÖVÄNLIGT

Valtavalo LED-lysrören innehåller inte bly, kvicksilver 
eller andra tungmetaller, och är därför inte farligt 

avfall. Vid tillverkningen används återvinningsbara 
material. Koldioxidutsläppen är låga eftersom hela 

produtionen sker i Finland. I all vår verksamhet 
iakttar vi miljösystemet ISO 14001.

LJUSUPPLEVELSE

Ljusfärgskvalitet är ett mått på spridning i ljusfärg. 
Avvikelsen i färg anges med MacAdam-ellipser i en 

skala 0–10. Ett lågt värde är ett kvalitetsmått på en 
hög färgkonsekvens. Varje G4 lysrör garanterar en hög 

färgmatchning enligt MacAdam 3 SDCM 

TILLVERKAS I FINLAND

Tillverkas på Valtavalos egen produtionsanläggning 
med den senaste automationstekniken.

VALTAVALO® G4 LED-LYSRÖR                             VALTAVALO® G4 LED-LYSRÖR 

LEDANDE KVALITET

Den helautomatiska tillverknings- och testningsprocessen 
garanterar en mycket jämn kvalitet och tillförlitlighet. Den 
exceptionellt höga kvaliteten och långa drifttiden beror 
i avgörande grad på produktens mekaniska design och 
på att man använder endast bästa möjliga högklassiga 
komponenter. Garantibytesprocenten är <0,25%. Valtavalo 
har också certifierats enligt kvalitetssystemet ISO 9001. 

DESIGNAT FÖR EXTREMA FÖRHÅLLANDEN

Tack vare det breda driftstemperaturintervallet (-40°C - +50°C) och den höga 
vibrationståligheten är G4 LED-lysröret ett utmärkt alternativt i krävande förhållanden.

OPTIMERAD LJUSFÖRDELNING 

G4 150cm 4000K Klar

G4 150cm 4000K Opal

KONSEKVENT FÄRGKVALITET

125 000 TIMMARS DRIFTTID OCH 7 ÅRS GARANTI

Tack vare den tekniska överlägsenheten kan Valtavalo lova en exceptionellt 
lång drifttid - 125 000 timmar - för sina produkter. Unik 7 års garanti inom 
produksegment (5 år + 2 år med produktregistrering).

G4 150cm 4000K Opal, 3SDCM
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Sign Stop Sweden AB

Badvägen 2, 771 54 Ludvika Tel 0240 - 19 000

www.signstop.se info@signstop.se 

Kontakta oss för 
kalkyl och offert.
Mycket kort återbetalningstid.
Industrikvalitet.


