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Valopaa Oy - intelligent belysning

Valopaa Oy är ett finskt företag som tillverkar LED-
armaturer Alla Valopaas produkter har designats 
och tillverkats i Finland, och de har också beviljats 
ursprungsmärket Nyckelflaggan.

Bred kompetens inom produktutveckling
Valopaas produktutvecklingsteam består av exper-
ter inom allt från belysnings- och optikplanering till 
elektronik- och programplanering, mekanikdesign 
och formgivning.

Alla produkter utvecklas utifrån Valopaas egen 
modulära produktplattform. Det vi satsar på i utveck-
lingen av våra produkter och vår produktplattform 
är bra belysning, hög energieffektivitet och enkelt 
underhåll. Produkterna ska dessutom vara pålitliga, 
lämpa sig för krävande förhållanden och kunna till-
verkas industriellt.

Produktion och samarbetsnätverk
Vi monterar, testar och förpackar alla produkter i 
Uleåborg. Valopaas produktion har kvalitetsrevide-
rats av SGS Fimko i enlighet med de krav som gäller 
för armaturtillverkning.

Vårt samarbetsnätverk består helt och hållet av finska 
underleverantörer, som alla arbetar enligt ISO9001.

Valopaas verksamhetsstyrningssystem garanterar att 
alla armaturer och komponenter som använts i dessa 
kan spåras.

Internationellt forskningssamarbete
Vi bedriver forskning i tätt samarbete med Statens 
tekniska forskningscentral (VTT), Aalto-universitetet 
och Uleåborgs universitet.

Intelligenta lösningar ger god livscykelekonomi 
Vår produktfilosofi går ut på att erbjuda kunderna 
lösningar som är helhetsmässigt fördelaktiga under 
hela den förväntade livslängden.

Vår goda livscykelekonomi bygger på låg energiför-
brukning, låga service- och underhållskostnader, pro-
dukter med lång livslängd och modulär struktur samt 
vårt datasystem, som möjliggör ett enkelt underhåll.

Certifierade LED-armaturer
Alla våra produkter är CE-märkta och uppfyller såle-
des kraven i alla relevanta EU-direktiv. Valopaa Oy:s 
LED-modulstruktur och en del av VP LED-armaturer-
na är FI-godkända av SGS Fimko. En del av Valopaas 
väg- och broarmaturer har typgodkänts av finska 
Trafikverket. Vi använder endast certifierade driftdon. Pr
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Armaturer, teknik och moduler 

LED-gatu- och områdearmatur

LED-broarmatur

LED-takarmaturer

LED-armatur för retrofitbehov

VP1001
s. 7

VP1101
s. 9

VP1302
s. 10

VP1311
s. 11

VP1401
s. 12

VPM1
s. 34

VPM2
s. 34

VPM4
s. 34

VP9202
s. 25

VP9205
s. 26

VP9203
s. 26

VPM5
s. 35

VP2101
s. 14

VP2221
s. 15

VP2223
s. 17

VP2224
s. 18

VP8110
s. 13

VP2503
s. 20

LED-strålkastare

VP3233
s. 23

VP3511
s. 24

VP2225
s. 19

VP2401
s. 21

VP2402
s. 21

VP2301
s. 22

Moduler

Driftdon
s. 36

Master
s. 33

VP1011
s. 8

Sensor
s. 32

Intelligenta system

IoT, wireless control
s. 30

VP9206, VP9207
s. 27



4

Valopaa LED-armaturer – kvalitet, 
pålitlighet och lång livslängd
Intelligenta lösningar
Valopaas modulära systemplattform gör det möjligt 
att utveckla intelligent och säker belysning och sam-
tidigt beakta eventuella utvidgnings- och ändrings-
möjligheter i enlighet med användarens behov.

Systemet byggs ut till en fjärrstyrd belysningslösning, 
som efter kundens behov består av intelligenta LED-
armaturer, armaturgrupper, sensorer som styr dessa 
samt en Master-enhet som styr alla enheter som 
anslutits till systemet

Den intelligenta belysningsstyrningen halverar i 
genomsnitt energiförbrukningen jämfört med ett 
belysningssystem som bygger på samma teknik 
men som inte kan styras. I och med att styrsystemet 
är trådlöst behövs inga styrningskablar, styrenheter 
i elnätet eller ändringsinstallationer för att det ska 
kunna tas i bruk

LED-komponenter
Vi har valt att använda Philips Lumileds LUXEON 
LED-lampor i VP-produkterna. Fördelarna med dessa 
LED-lampor är att de är mycket energieffektiva, ljus-
flödet minskar endast obetydligt beroende på hur 
hårt LED-lampan belastas, felfrekvensen är mycket 

låg, och de bibehåller sina goda egenskaper genom 
hela livscykeln. Dessutom har deras funktion doku-
menterats efter omfattande testning.

Eftersom vi själva planerar och tillverkar LED-kretskor-
ten kan vi alltid leverera konkurrenskraftiga LED-arma-
turer till våra kunder.

Driftdon och komponenter
Valopaa använder certifierade driftdon, som fungerar 
i till och med så låga temperaturer som -40˚C. Drift-
donens livslängd och pålitlighet har dokumenterats. 
Armaturerna planeras så att deras temperatur hålls 
tillräckligt låg under hela livslängden.

Armaturens konstruktion 
Risken för skador på driftdonen, LED-lamporna och 
den övriga elektroniken fördubblas i genomsnitt när 
temperaturen stiger med tio grader. Värmekontroll 
är därför en viktig faktor när det gäller armaturernas 
pålitlighet.

Den värme som produceras i Valopaas armaturer leds 
ut i luften med hjälp av aluminiumkonstruktionerna. 
Vid behov placeras driftdonet skilt från LED-konstruk-
tionerna för att säkerställa en tillräcklig livslängd. 

De mekaniska delarna av armaturen är gjorda av alu-
minium eller rostfritt stål.

Underhåll
Alla Valopaas armaturer bygger på samma moduler, 
som beroende på produkten och montören kan bytas 
antingen på plats och ställe eller på depå. Eftersom 
samma komponenter används i de olika produkterna 
behövs endast ett litet antal reservdelar.

Varje Valopaa-modul är försedd med ett serienummer, 
som anger all väsentlig information om produkten, 
såsom ljusets färgtemperatur, ljusstyrka och optik.

Driftdonet placeras skilt 

från LED-konstruktionen

Värmen avleds från LED-

modulerna

Luften kan strömma ut 

mellan delarna
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Ljusfördelning

I Valopaas LED-armaturer är varje LED-modul försedd med en egen optisk lins, som producerar den 
ljusfördelning som önskas. Eulumdat-ljusfördelningsfiler kan laddas ned på vår webbplats www.valopaa.com.

Lins V13
- för upplysning av orienterings- och 

reklamtavlor

Reklamtavlor

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Uusin tieto saatavilla www.valopaa.com

Kundspecifika linser 
Vi tar fram nya optiska lösningar på basis av kundernas respons.

Lins V7 
- för accentbelysning
- ljuskägla 20°.

Lins V10 
- lämpar sig för högt placerade 

strålkastare
- ljuskägla 35°.

Punktbelysning

Lins V11
- för belysning av smala vägar, leder 

för gång-, cykel- och mopedtrafik 
och gator i bostadsområden

- lämpar sig även för fasadbelysning
- den smala ljusfördelningen minskar 

mängden störande ljus.

Gatubelysning

Lins V12
- främst för bostadsgator 
- den osymmetriska ljusfördelningen 

ger ett jämnt ljus
- bra alternativ även för 

parkeringsområden.

Lins V14
- för normala vägar 
- den osymmetriska linsen sprider ett 

jämnt ljus över vägen då armaturen 
monteras med 5 graders lutning.

Lins V8 
- kan användas i industrihallar, 

parkeringshallar och tunnlar
- ljuskägla 90°.

Allmänbelysning

Lins V9
- planerad för allmänbelysning
- lambertiansk ljusfördelning

Lins V9D
- ger en mycket stor, rund ljuskägla
- för parker och trädgårdar
- lämpar sig för många retrofitbehov

Lins V9B 
- för takbelysning och låga skärmtak
- minimerar bländning.

Lins V15 
- för områdesbelysning och 

strålkastare
- epäsymmetrinen valokeila tuottaa 

tasaisen valon valaistavalle alueelle.



6

LED-ARMATURER

Photo: Jani SalonenV
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VP1001 LED-gatuarmatur

 VP1001 M4 M6 M8 M4 i M6 i M8 i

Effektuttag W 39 53 70 0,  9 - 39 0,  11 - 53 0,  16 - 70

Mängden effektivt ljus lm 3650 5450 7300 0,  700 - 3650 0,  1100 - 5450 0, 1400 - 7300

Effektkoefficient Uppfyller standarden EN 61000-3-2.

Driftstemperatur °C -40…+50

Ta (100 000 h) °C 30 25 20 35 30 30

Mått mm Ø 500, h: 355

Vikt kg 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Material Brännlackerad/anodiserad aluminium och rostfritt stål.

Infästning Ø 60 mm stolpadapter, vågrätt och lodrätt montage samt wireupphäng.

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10%/100 000 h. Kompenserad.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Uppdaterad information finns på www.valopaa.com

VP1001 LED-gatuarmaturen är avsedd för tätortsbelysning. 
Armaturens neutrala formspråk och breda färgskala möjliggör 
många olika användningsområden och upphängningar, till exempel 
på en stolpe eller stolparm eller wireupphängning.

VP1001 är en energieffektiv och modern tätortsarmatur med lång 
livslängd – intelligens och funktioner i vacker harmoni.
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Alternativ: 1-10VDALI
RAL 
classic 
colours

4000 K
230 V
50 Hz IP65 -oStandard: 3 x 2,5 

2mm
350 mA iRAL9010
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VP1011 M2 M3 M4 M6 i M2 i M4 i M6

Effektuttag W 20 (1 

36 (2

30 (1

54 (2

39 (1

72 (2

53 (1

105 (2

4-36 8-72 11-103

Mängden effektivt 

ljus lm

1800 (1

3000 (2

2700 (1

4500 (2

3600 (1

6500 (2

5400 (1

9700 (2

400-3600 800-6500 1200-9700

Effektkoefficient Uppfyller standarden EN 61000-3-2.

Driftstemperatur °C -40…+40

Ta (100 000 h) °C 25

Mått, l x b x h (mm) 590 x 222 x 73

Vikt kg ~6,5

Material Stomme av brännlackerad gjuten aluminium, härdat 5 mm skyddsglas, stolpfäste av gjuten aluminium

Infästning på Ø 60 mm stolpe

på Ø 42-60 mm stolparm

Tiltfunktion 0°, 5°, 10°, 15°    

Kytkentä Valaisimessa 10 m liitosjohto

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10%/100 000 h. Kompenserad.

VP1011 LED-gatuarmatur

VP1011 är en energisparande LED-gatuarmatur avsedd för 
belysning av vägar, gator och motionsleder. Armaturen har 
utvecklats för att ersätta kvicksilverarmaturer på 125 W och 250 
W, men den passar utmärkt också i nymontage. 

Livscykelkostnaderna för armaturen är låga, eftersom den 
är gjord av högklassiga material, har hög ljuseffektivitet och 
sällan behöver underhållas..

4000 K
230 V
50 Hz -oStandard:

3 x 2,5 
2mm

350 mA

(1 350 mA
(2 700 mA

Alternativ: i1-10VDALI 700 mA
RAL 
classic 
colours

RAL 
7036

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Uppdaterad information finns på www.valopaa.com

IP66
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VP1101 LED-gatuarmatur

VP1101 är en traditionell LED-boll som används som 
belysning i parker och på torg, broar och gårdar. 
Armaturen monteras i en Ø 60 mm adapter, på 
stolparm eller stolptopp, så att den riktas nedåt.

4000 K
230 V
50 HzStandard: IP43 350 mA3 x 2,5 

2mm -oRAL9006 i

1-10VDALIAlternativ:

 VP1101 M4 (400) M4 (500) M4 i (400) M4 i (500)

Effektuttag W 39 39 0,  9 - 69 0,  9 - 69

Mängden effektivt ljus lm 3600 3600 0,  900 - 6500 0,  900 - 6500

Effektkoefficient Uppfyller standarden EN 61000-3-2.

Driftstemperatur °C -40…+55 -40…+55 -40…+55  (då drivern 

placeras på avstånd)

-40…+55  (då drivern plac-

eras på avstånd)

Ta (100 000 h) °C 30 30 30 30

Mått Ø 400 500 400 500

Vikt kg Ø  4,5 4,5 4,5 4,5

Material Brännlackerad aluminium och rostfritt stål. Opaliserad, prismatisk eller klar kupa. Slagtålig polykarbonat.

Infästning Stolpfäste av gjuten aluminium

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10%/100 000 h. Kompenserad.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Uppdaterad information finns på www.valopaa.com
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VP1302 M2 M3 M4 M6 M2+M6 M4 i M6 i M6+M6 i

Effektuttag W 22 30 39 53 70 0,  9 - 69 0,  11 - 103 0,  17 - 147

Mängden effektivt ljus 

lm

2000 3000 4000 6000 2000 + 6000 0,  1000-7200 0,  1400-10800 0,  2200-15600

Effektkoefficient > 0,9c Uppfyller standarden EN 61000-3-2.

Driftstemperatur °C -40…+40

Ta (100 000 h) °C 25 25 25 25 25 25 25 25

Mått, l x b x h (mm)

Lippa: 

Pylvässovite:

228 x 172 
x 50

281 x 172 
x 50

334 x 172 
x 50

440 x 172 
x 50

228+440 x172  
x 50

334 x 172 x 50 440 x 172 x 50 440+440 x172
x 50

k 420, Ø 80

Vikt kg 5 5 5 5 5,6 5 5 5,3

Material Brännlackerad aluminium och rostfritt stål.

Infästning Ø 60 mm stolpe, vågrätt och lodrätt montage, stegvis reglering 5° i taget.

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än  10%/100 000 h. Kompenserad.

VP1302 LED-gatuarmatur

VP1302 LED-gatuarmaturen är avsedd för belysning av gator och vägar men 
kan också användas för att lysa upp områden och motionsleder. Armaturen 
fås i både tvåsidig och ensidig version. Kunden kan byta armaturtyp efter 
behov på området.

Armaturen lämpar sig för både nymontering och saneringsobjekt. Den 
kan monteras på stolptoppar, den ensidiga versionen också på en 
stolparm. Armaturen är försedd med en led som gör det möjligt att reglera 
monteringsvinkeln stegvis 5° i taget. Det innebär att armaturen kan fästas 
på en befintlig stolpe eller stolparm.

Obs! Armaturen fås i både en- och tvåsidig version samt i alla olika kombinationer utöver dem som anges i tabellen.

VP1302 LED-gatuarmaturen fås i både tvåsi-
dig och ensidig version och också som olika 
kombinationer.

4000 K
230 V
50 Hz IP65 RAL7024 -oStandard: 3 x 2,5 

2mm
350 mA i

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Uppdaterad information finns på www.valopaa.com

Alternativ: 1-10VDALI
RAL 
classic 
colours
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VP1311 LED-gatuarmatur

VP1311 LED-gatuarmatur är avsedd för belysning av vägar, 
gator och parkeringsplatser. Armaturen kan monteras på en 
stolptopp eller stolparm.

VP1311 armaturen tål också heta förhållanden bra, eftersom 
luft kommer åt att cirkulera kring solskyddet, LED-modulerna 
och driftdonet. LED-modulerna skyddas av ett skyddsglas.

 VP1311 M4 M6 M8 M4 i M6 i

Effektuttag W 39 53 70 0,  9 - 69 0,  11 - 103

Mängden effektivt ljus 

lm

4000 6000 8000 0,  1000 - 7200 0,  1400 - 10800

Effektkoefficient Uppfyller standarden EN 61000-3-2.

Driftstemperatur °C -40…+55 -40…+55 -40…+45 -40…+55 -40…+55

Ta (100 000 h) °C 30 30 30 30 30

Mått, l x b x h (mm) 540 x 327 x 84 

Vikt kg 10,5 11 11,5 10,7 11,2

Material Brännlackerad aluminium och rostfritt stål.

Infästning Ø 60 mm stolpadapter, vågrätt och lodrätt montage

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10%/100 000 h. Kompenserad

4000 K
230 V
50 Hz IP65 -oStandard:

3 x 2,5 
2mm

350 mA iRAL7024

Alternativ: RAL9010 1-10VDALI

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Uppdaterad information finns på www.valopaa.com

G
at

u 
- 

o
ch

 o
m

rå
d

et
sa

rm
at

ur
er



12

VP1401 centrerad LED-gatuarmatur

 VP1401 M4 M8 M16 M4 i M8 i M16 i

Effektuttag W 39 (1) 

72 (2)

70 (1) 

138 (2)

132 (1)

276 2)

0,  9 - 69 0,  16 - 137 0,  32 - 274

Mängden effektivt ljus 

lm

4000 (1) 

7200 (2)

8000  (1)  
14400 (2)

16000 (1)

28800 (2)

0,  1000 - 7200 0,  1800 - 14400 0,  3600 - 28800 

Effektkoefficient Uppfyller standarden EN 61000-3-2.

Driftstemperatur °C -40…+55 -40…+55 -40…+55 (1) 

-40…+35 (2)

-40…+55 -40…+55 -40…+35

Ta (100 000 h) °C 35 (1)

30 (2)

30 (1) 

25 (2)

25  (1) 

10  (2)

35 30 20

Mått, l x b x h (mm) M4/M8: 575 x 301 x 209 / 321 (höjd: utan infästningsdel/med infästningsdel)

M16: 610 x 380 x 195/307

Vikt kg 5,4 5,7 7,7 5,4 5,7 7,7

Material Brännlackerad aluminium och rostfritt stål

Infästning Wireupphäng, alternativt takfäste.

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10%/100 000 h (1), 

10%/50 000 h (2) .

Kompenserad

VP1401 är en LED-armatur som är avsedd att användas 
som centrerad gatubelysning. Armaturen monteras 
med wirefästen i en hängkabel över vägen. VP1401 
LED-armaturen fås i flera olika effektklasser. VP1401 
ingår i Valopaas intelligenta LED-belysningssystem.

Armaturen kan användas också som industriarmatur. 
Det gäller bara att välja en lämplig optisk lösning för 
objektet i fråga.

4000 K
230 V
50 Hz IP65 RAL9006 iStandard:

Alternativ:

5 x 2,5 
2mm -o- 700 mA350 mA

VP1401 M8 centrerad LED-gatuarmatur

1-10VDALI

F

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Uppdaterad information finns på www.valopaa.com

 VP1401 M16 centrerad LED-gatuarmatur

(1)  350 mA LED-ström
(2)  700 mA LED-ström

RAL 
classic 
colours
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valoT (VP8110) LED-parkarmatur

 
VP8111 M3 

(nedåt och uppåt)

VP8112 M2

(nedåt)

VP8113  M1

(uppåt)

VP8114  M4

(2xuppåt + nedåt)

Effektuttag W 39 26 13 47

Mängden effektivt ljus lm 1000 + 2000 2000 1000 2x 1000  + 2000 

Driftstemperatur °C -40...+40

Ta (100 000 h) °C 25 25 25 25

Mått, l x b x h (mm)

(h: delen som är ovan)

450 x 150 x 160 300 x 150 x 160 300 x 150 x 160 450 x 300 x 160

Vikt kg ~30  (armatur, pollare och sockel)

Sockel Den del som sänks ned i grunden ökar armaturens längd med 395 mm

Material Pollare och armatur: förzinkat stål, pulverfärg. Armatur: aluminium

Infästning Betongsockel, t.ex. Lujabetong RbJ-2b

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10%/100 000h.

4000 K
230 V
50 Hz

Standard:

Alternativ:

-o-IP65

700 mA

350 mA

Med pollararmaturserien VP8110 kan du skapa en kreativ utomhusbelysning. 
Dessa armaturer ger en effektiv och jämn belysning i korridorer, och de fungerar 
också utmärkt som accentbelysning av trädstammar och trädtoppar. Dessutom 
kan de användas för att lysa upp fasader och olika objekt. Du kan välja mellan tre 
olika ljusfördelningar: nedåt, uppåt samt både nedåt och uppåt.

Det finns ett stort urval optiker och ljus med olika färgtemperaturer för olika 
användningsändamål. Pollarstommen kan dessutom beställas i olika höjder. 
För snörika områden rekommenderas en 1,2 m hög modell. Armaturen är 
vandalsäker.

Armaturen kan beställas utrustad med 
rörelsedetektor, och den kan styras med 
Valopaas trådlösa intelligenta styrsystem.

Produktfamiljen valoT innehåller också 
stolparmaturer.

Armaturserien har designats av Hen-
rika Pihlajaniemi, Arkkitehdit m3 Oy.

3 x 2,5 
2mm

RAL7024

1-10VDALI

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Uppdaterad information finns på www.valopaa.com

RAL 
classic 
colours
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VP2101 LED-broarmatur

4000 K
230 V
50 Hz

Standard: 5 x 2,5 
2mm 350 mA

 VP2101 M4 20 W M4 36 W M4 i

Effektuttag W 20 36 0,  9 - 40 (2)

Mängden effektivt ljus 

lm

1500 2700 0,  1000 - 3000 (2)

Effektkoefficient Uppfyller standarden EN 61000-3-2.

Driftstemperatur °C -40…+55 -40…+55 -40…+55

Ta (100 000 h) °C 30 30 30

Mått, l x b x h (mm) 380 x 430 x 100 (S) / 620 x 450 x 60 (L)

Vikt kg 4,1 4,1 4,2

Material Brännlackerad aluminium och rostfritt stål.

Infästning Skruvfästning i takmaterialet

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10%/100 000 h Kompenserad

VP2101 LED-takarmatur är avsedd att användas i tunnlar 
för gång-, cykel- och mopedtrafik och vägtunnlar, 
parkeringshallar och skärmtak. Armaturen monteras 
infälld. LED-modulerna, driftdonet och skivan över 
ljusöppningen är utbytbara

RAL9006IP66 -o- 700 mA i

Alternativ: RAL9003 1-10VDALI

F

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Uppdaterad information finns på www.valopaa.com
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VP2221 M1 S M1 L M2 S M2 L M3 M4 M6

Effektuttag W 11 11 22 22 33 39 55

Mängden effektivt ljus 

lm

1000 1000 2000 2000 3000 4000 6000

Effektkoefficient > 0,9c Uppfyller standarden  
EN 61000-3-2

Driftstemperatur °C -40…+40

Ta (100 000 h) °C 25 25 25 25 25 25 25

Mått, l x b x h (mm) 200 x 200 x 60 620 x 450 x 60 400 x 200 x 60 620 x 450 x 60 620 x 450 x 60 620 x 450 x 60 620 x 450 x 60

Måtten på de versioner som passar i ingjutningslåda finns på sidan XXXX

Vikt kg 1 1 4 4 4 5.1 5,8

Material Brännlackerad aluminium och rostfritt stål.

Infästning Skruvfästning i takmaterialet.

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10%/100 000 h.

VP2221 LED-broarmatur

4000 K
230 V
50 Hz

RAL9006Standard:

Alternativ:

5 x 2,5 
2mm

F-o-

VP2221 LED-armaturerna är avsedda att användas 
som takbelysning i tunnlar för gång-, cykel- och 
mopedtrafik och vägtunnlar, parkeringshallar, skärmtak 
och industrihallar. Armaturen monteras infälld i 
takkonstruktionen. De enda delarna som förblir 
synliga är den värmeavgivande frontskivan och LED-
modulernas ljusproducerande linskonstruktion.

350 mAIP65

Vandalskydd. Installeras på modulen och den optiska linsen som skydd mot sabotage. Skyddar bl.a. 
mot sprayning och minskar risken för mekanisk belastning. UV-skyddad polykarbonat. Förpackningen 
inkluderar packning

Tillbehör

RAL 
classic 
colours
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Uppdaterad information finns på www.valopaa.com

Lämpliga VP2221 LED-armaturer:

Ingjutningslåda för VP2221 LED-armatur
Med en ingjutningslåda kan man montera VP2221 LED-armatur i bottenbjälklaget på en bro. Ingjutningslådan 
har en utbrytningsöppning för M25-sidostuts på alla sidor för att göra det så lätt som möjligt att dra rören. 
Förpackningen innehåller 2 st. M25-sidostutsar. När bron står klar är det en enkel match för entreprenören att 
installera VP2221 LED-armaturen i ingjutningslådan.

 Ingjutningslåda S Ingjutningslåda L

Mått, l x b x h mm 204 x 204 x 128 304 x 504 x 128

Material Rostfritt stål

 Ingjutningslåda S Ingjutningslåda L

Lämpliga effektversioner 
av VP2221

M1 M1, M2, M3, M4, M6

Mått, l x b  mm 200 x 200 300 x 500

Färg Aluminium

a b c d e f * g * h *

M1 S 160 mm 68 mm 200 mm 93 mm 200 mm min. 100 mm 170 mm 100 mm

M2 S 360 mm 68 mm 400 mm 93 mm 200 mm min. 100 mm 370 mm 100 mm

M1 L,  
M2 L,  
M3 - M6

415 mm 68 mm 620 mm 201 mm 450 mm min. 100 mm 430 - 540 mm 220 - 370 mm

* Tänk också på att lämna rum för installationen av ledningar på den ena sidan

a

b

c

d

e

f

g h

B
ro

ar
m

at
ur

er



17
Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Uppdaterad information finns på www.valopaa.com

VP2223 LED-broarmatur

VP2223 LED-armaturerna är avsedda att användas 
som takbelysning i tunnlar för gång-, cykel- och 
mopedtrafik och vägtunnlar, parkeringshallar, 
skärmtak och industrihallar. Armaturen monteras 
som ytmontage i takkonstruktionen. Baksidan av 
armaturens stomme är försedd med gångjärn. 
Armaturens botten fästs i takkonstruktionen. 
Anslutningsledningen förs in antingen genom två 
sidor av armaturen eller genom botten.

Armaturerna på bilden har försetts med vandalskydd, 
som fås som tillval.

4000 K
230 V
50 Hz

RAL9006Standard:

Alternativ:

5 x 2,5 
2mm F-o- 350 mAIP44

VP2223 M1  M2 M3 M4

Effektuttag W 11 22 33 39

Mängden effektivt ljus lm 1000 2000 3000 4000

Effektkoefficient > 0,9c Uppfyller standarden 
EN 61000-3-2.

Driftstemperatur °C -40…+40

Ta (100 000 h) °C 25 25 25 25

Mått, l x b x h (mm) 200 x 200 x 47 400 x 200 x 47 400 x 200 x 47 400 x 400 x 47

Vikt kg 0,9 2.2 2.4 3.5

Material Brännlackerad aluminium och rostfritt stål

Infästning Skruvfästning i takmaterialet

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10%/100 000 h.

Tillbehör

Vandalskydd. Installeras på modulen och den optiska linsen som skydd mot sabotage. Skyddar bl.a. 
mot sprayning och minskar risken för mekanisk belastning. UV-skyddad polykarbonat. Förpackningen 
inkluderar packning

Obs! När du gör en belysningskalkyl för broarmaturer ska du använda minskningskoefficienten 
0,7, och om du förser armaturen med vandalskydd ska du använda minskningskoefficienten 0,6

RAL 
classic 
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Uppdaterad information finns på www.valopaa.com

VP2224 LED-broarmatur

4000 K
230 V
50 Hz

RAL9006Standard:

Alternativ:

5 x 2,5 
2mm F-o- 350 mAIP65

 VP2224 M1 M2 M3 M4

Effektuttag W 11 22 33 39

Mängden effektivt ljus lm 1000 2000 3000 4000

Effektkoefficient > 0,9c Uppfyller standarden 
EN 61000-3-2.

Driftstemperatur °C -40…+40

Ta (100 000 h) °C 25 25 25 25 

Mått, l x b x h (mm) 390 x 258 x 95 590 x 258 x 95 590 x 258 x 95 590 x 258 x 95

Vikt kg 2 5,5 5,7 5,9

Material Brännlackerad aluminium och rostfritt stål

Infästning Skruvfästning i takmaterialet

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10%/100 000 h.

VP2224 är en LED-armatur avsedd att användas i krävande 
utomhusmiljöer. Det är den perfekta takarmaturen för 
tunnlar för gång-, cykel- och mopedtrafik och vägtunnlar, 
parkeringshallar, skärmtak och industrihallar.

Armaturen monteras som ytmontage i takkonstruktionen. 
Baksidan av armaturens stomme är försedd med 
gångjärn. Armaturens botten fästs i takkonstruktionen. 
Anslutningsledningen förs in antingen genom två sidor av 
armaturen eller genom botten.
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Uppdaterad information finns på www.valopaa.com

i

VP2225 LED-industriarmatur

VP2225 LED-armaturen kan användas för belysning av 
skärmtak, industrihallar, lager och kylutrymme. Den 
monteras i taket eller på armaturskena. Armaturen är 
försedd med Wieland-snabbkopplingar för koppling 
och sammankoppling. Infästningsdelen, och därmed 
monteringsvinkeln, kan regleras.

4000 K
230 V
50 Hz

RAL9006Standard:

Alternativ:

3 x 2,5 
2mm

F-o- 350 mAIP65 700 mA

1-10VDALIs

 VP2225 M8 M8 i

Effektuttag W 70 (1)  

138 (2)

0,  16 - 137

Mängden effektivt ljus lm 8000  (1) 

14400 (2)

0,  1800 - 14400

Effektkoefficient Uppfyller standarden EN 61000-3-2.

Driftstemperatur °C -40…+40

Ta (100 000 h) °C 25 25

Mått, l x b x h (mm) 1160 x 120 x 80

Vikt kg 4,3 4,3

Material Brännlackerad aluminium och rostfritt stål.

Infästning Skruvfästning i taket eller på skena.

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10%/100 000 h.

(1)  350 mA LED-ström
(2)  700 mA LED-ström
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Uppdaterad information finns på www.valopaa.com

VP2503 LED-industriarmatur

VP2503 är en effektiv och pålitlig armatur för 
industrihallar, lager och idrottshallar. Driftdonet 
och den övriga elektroniken har separerats från 
de varma LED-lamporna för att säkerställa en lång 
livslängd för armaturen även i varma lokaler. Fästs 
med bygel i taket, väggen eller på armaturskena. 
Alternativt wireupphängning. Man kan välja att 
förse armaturen med skyddsglas eller pc-skiva, 
varvid täthetsklassen stiger till IP66.

4000 K
230 V
50 Hz

RAL9006Standard:

Alternativ:

5 x 2,5 
2mm -o-IP44 i700 mA F

1-10VDALI IP66

VP2503 M8 M16 (S) M16 (L) M32 M8 i M16 (S) i M16 (L) i M32 i

Effektuttag W 138 276 276 552 0,  16 - 137 0,  32 - 274 0,  32 - 274 0,  64 - 548 

Mängden effektivt ljus lm 14400 28800 28800 57600 0, 1800 - 
14400

0, 3600 - 
28800

0, 3600 - 
28800 

0, 7200 - 
57600

Effektkoefficient Uppfyller standarden EN 61000-3-2.

Kotelointi IP44 / med skyddsglas IP66

Driftstemperatur °C -40…+40

Ta (100 000 h) °C 25 20 25 20 35 30 35 30

Mått, l x b x h (mm)
(ilman sankaa/sangalla)

470 x 430 x  
90/140 

940 x 430 x  
90/140

470 x 430 x  
90/140

940 x 430 x  
90/140 

Vikt kg 9 11 11 18 9 11 11 18

Material Brännlackerad aluminium och rostfritt stål.

Infästning Skruvfästning i tak, vägg eller skena, eller wireupphäng.

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10%/50 000 h. Kompenserad

RAL 
classic 
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Uppdaterad information finns på www.valopaa.com

VP2401 och VP2402 LED-armaturer för 
mätarfälten på servicestationer

VP2401 och VP2402 passar perfekt som 
skärmtaksarmatur. VP2401 LED-armaturen monteras 
infälld.

VP2402 LED-armaturen monteras som ytmontage. 
Den ventilerade konstruktionen förbättrar 
värmekontrollen.

Konstruktionen har konstaterats ge hög 
energieffektivitet och ett konstant ljusflöde. LED-
modulerna och driftdonet är utbytbara

Infälld modell VP2401is M8

4000 K
230 V
50 Hz

Standard:

Alternativ:

RAL9003
5 x 2,5 

2mm Fi s-o- 700 mA350 mA

VP2401  (Infälld) M4 M6 M8 M6 is M8 is

VP2402  (Ytmontage) M4 M6 M8 M6 is M8 is

Effektuttag W 39 (1) 

72 (2)

53 (1) 

105 (2)

70 (1) 

138 (2)

0,  11 - 103 0,  16 -137 

Mängden effektivt 

ljus lm

4000 (1) 

7200 (2)

6000  (1) 

10800 (2)

8000  (1) 
14400 (2)

0,  1400 - 10800 0,  1800 - 14400

Effektkoefficient Uppfyller standarden EN 61000-3-2.

Driftstemperatur °C -40...+55  (1) 

-40...+40  (2)

-40...+55  (1) 

-40...+40  (2)

-40...+55  (1) 

-40...+30  (2)

-40...+40 -40...+30

Ta (100 000 h) °C 30 (1) 
25  (2)

30  (1) 
25  (2)

30  (1) 
15  (2)

25 25

Mått, l x b x h (mm) 515 x 515 x 100  (infällt montage)  405 x 416 x 120  (ytmontage)

Vikt kg 4,8  (infällt montage)  6 (ytmontage) 

Material Anodiserad eller brännlackerad aluminium, rostfritt stål och syrabeständigt stål.

Infästning Skruvfästning i takmaterialet

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10%/100 000h (1)

10%/ 50 000 (2)

Kompenserad

Ytmontagemodell VP2402is M8

IP65

1-10VDALI

(1)  350 mA led-viralla
(2)  700 mA led-virralla
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Uppdaterad information finns på www.valopaa.com

VP2301 LED-armatur för parkeringshallar

4000 K
230 V
50 Hz

Standard:

Alternativ:

3 x 2,5 
2mm

350 mA

i

 VP2301i 4xM1 6xM1 8xM1 12xM1

Effektuttag W 0, 9 - 69 0, 11 - 103 0,  16 - 137 0,  17 - 147

Mängden effektivt ljus 

lm

0, 800 - 5750 0, 1100 - 8650 0,  1450 - 11500 0,  1700 - 15600

Max 1440 lm / armaturmodul

Effektkoefficient Uppfyller standarden EN 61000-3-2.

Driftstemperatur °C -40…+50

Ta (100 000 h) °C 25 25 25 25

Mått, l x b x h (mm) 171 x 78 x 27 mm (mått på en armaturmodul)

Vikt kg 5 6,8 8,4 11,6

Material Brännlackerad / anodiserad aluminium

Infästning Skruvfästning på skena

LED-ljusnedgång Kompenserad

VP2301 är en intelligent armatur avsedd för 
parkeringshallar och skärmtak. Armaturmodulen kan 
med fördel placeras mellan parkeringsrutorna för att lysa 
upp mellanrummen mellan bilarna. Armaturen kan också 
användas som belysning i industrifastigheter och lager 
samt i objekt som kräver en liten armatur med låg struktur.

En ändamålsenlig, jämn och effektiv belysning får man 
genom att välja ljusfördelning enligt objekt. Vid behov kan 
man koppla tolv armaturmoduler per driftdon. Intelligenta 
sensorer kan kopplas till VP2301-armaturen efter behov, 
inte minst för att uppnå en optimal energieffektivitet. 
Driftdonsenheten innehåller en rörelsedetektor.

RAL9006IP65 -o-s
RAL9003 1-10VDALI

700 mA

Tillbehör Infästningstillbehör. Ett armaturelement fästs med 2 skruvar och 2 specialmuttrar. Infästningstillbehör ska 
beställas separat.

Armaturmodulerna är färdigt försedda med 
kablage och snabbkoppling, så monteringen går 
snabbt

2500 mm
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   VP3233 LED-strålkastare

VP3233 M1

Effektuttag W 11

Mängden effektivt ljus lm 1000

Effektkoefficient > 0,9c

Driftstemperatur °C -40…+40

Ta (100 000 h) °C 25

Mått, l x b x h (mm) 195 x 95 x 100

Vikt kg  1,5

Material Brännlackerad aluminium och rostfritt stål.

Infästning Skruvfästning i tak, vägg eller stolpe.

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10%/100 000 h.

IP654000 K
230 V
50 Hz

RAL9006Standard:

Alternativ:

5 x 2,5 
2mm -o- 350 mA F

VP3233 LED-strålkastaren är avsedd att användas för 
punktbelysning samt områdes- och trappbelysning. 

Strålkastarna kan också utrustas med anslutningsledning och 
användas som arbetsbelysning. Strålkastarna monteras med 
skruvfästning eller U-bultar på en vägg eller stolpe. De kan 
också användas till att lysa upp vägar med hjälp av gatu- och 
vägbelysningsoptik. Dessutom kan de kopplas samman.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Uppdaterad information finns på www.valopaa.com

Tillbehör Anslutningsledning.
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 VP3511 M4 M8 M16 M4 i M8 i M16 i

Effektuttag W 39 (1)  
72 (2)

70 (1)  

120 (2)

132 (1)

240  (2)

0,  9 - 69 0,  16 - 120 0,  32 - 240

Mängden effektivt ljus lm 4000 (1)  

7200 (2)

8000  (1)  

12800 (2)

16000  (1)

25600  (2)

0,  1000 -  
7200

0,  1800 -  
12800

0,  3600 - 25600

Effektkoefficient Uppfyller standarden EN 61000-3-2.

Driftstemperatur °C -40…+55 -40…+55  (1)

-40…+40  (2)

-40…+55  (1)

-40…+40  (2)

-40…+55 -40…+55 -40…+40

Ta (100 000 h) °C 35 (1) 
30  (2)

25  (1) 
15    (2)

25 (1) 
15   (2)

35 25 25

Mått, l x b x h (mm) 
(ilman sankaa/sangalla)

378 x 155 x 140/228 378 x 155 x 
280/370

378 x 155 x 140/228 378 x 155 x 
280/370

Vikt kg 5,5 6,7 9,3 5,7 6,9 9,5

Material Brännlackerad aluminium och rostfritt stål.

Infästning Skruvfästning i tak, vägg eller stolpe.

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10%/100 000 h (1)

10%/50 000h (2) .
Kompenserad

VP3511 LED-strålkastare

VP3511 LED-strålkastaren är avsedd att användas för punkt- 
och områdesbelysning. Dessa strålkastare kan användas för 
att göra gårdar, parker och byggnader mer levande, men de 
lämpar sig också utmärkt som arbetsbelysning. Strålkastarna 
monteras med skruvfästning i en takkonstruktion, på en 
vägg eller på en stolpe. Riktningsvinkeln kan dessutom 
regleras steglöst. Strålkastarna kan också användas till att 
lysa upp vägar med hjälp av gatu- och vägbelysningsoptik. 
Dessutom kan de kopplas samman.

VP3511 strålkastarna kan användas både utomhus 
och inomhus. Strålkastaren fås också utrustad med en 
anslutningsledning, och då blir den mycket lätt att montera 
och flytta.

4000 K
230 V
50 Hz

RAL7024Standard:

Alternativ:

5 x 2,5 
2mm -o-IP65 i350 mA F

1-10VDALI IP66

(1)  350 mA LED-ström
(2)  600 mA LED-ström

Tillbehör Anslutningsledning.

RAL 
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Uppdaterad information finns på www.valopaa.com

VP9202 LED-armatur för retrofitbehov

VP9202 M1 är en självständig armatur som kan monteras in i en gammal armatur för att ersätta till exempel en 
kvicksilverånglampa på 50 W. VP9202 kan monteras in i bland annat följande armaturstommar: Defa P001, P002, 
P003, N001, N002 och N003. Armaturen kan monteras in i så gott som alla armaturstommar av metall som är 
tillräckligt stora. Alla Valopas optiker kan användas i VP9202-armaturen.

VP9202 M1

Effektuttag W 11

Mängden effektivt ljus lm 1000 

Effektkoefficient > 0,9c

Driftstemperatur °C -40…+40 i armatur med plaststomme, -40…+55 i armatur med aluminiumstomme.

Ta (100 000 h) °C 20 i armatur med plaststomme, 30 i armatur med aluminiumstomme.

Mått, l x b x h (mm) 133 x 100 x 35 

Vikt kg 1

Material Aluminium och rostfritt stål.

Infästning Skruvfästning i vägg, tak eller en gammal armaturstomme.

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10%/100 000 h.

VP9202-armaturen kan monteras 
in i gamla armaturer och ersätta 
en traditionell lampa. Efter att den 
tidigare elektroniken och lamp-
sockeln har avlägsnats från den 
gamla armaturen monteras den nya 
VP9202-armaturenheten och alla 
ledningar kopplas..

4000 K
230 V
50 Hz

Standard: FAluminium -o-IP20
3 x 2,5 

2mm
350 mA

R
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VP9203 LED-armatur för retrofitbehov

För arkitekturarmaturer i stadsområden, såsom Idmans Cupola-armaturer, finns en 
färdigt utbytbar LED-enhet VP9203 M6 och M8. Armaturstommen bevaras och man får 
mer tid på sig för att utföra ett fullständigt nymontage. Det går snabbt och enkelt att 
montera retrofitenheten; den gamla lamptekniken plockas bort från armaturen och den 
nya LED-enheten monteras i dess ställe.

4000 K
230 V
50 Hz

Standard:

Aluminium -o-3 x 2,5 
2mm

350 mA

VP9205 LED-armatur för retrofitbehov

Innanför Idman/Philips Tree 700MPX-armaturerna, som använts för upplysning av träd, 
monteras en M5 LED-armatur. Den gamla tekniken plockas bort från armaturens inre 
och den nya LED-armaturen VP9205 M5 monteras i dess ställe. Av den gamla armaturen 
utnyttjas armaturstommen och skyddsglaset med ramar. Driftdonet installeras i marken 
eller innanför stolpen.

4000 K
230 V
50 Hz

Standard:

FAluminium -o-3 x 2,5 
2mm

350 mA

VP9205 M5

Effektuttag W 48

Mängden effektivt ljus lm 5000

Effektkoefficient Uppfyller standarden EN 61000-3-2.

Inkapsling Följer den ursprungliga armaturens klassificering efter montering

Driftstemperatur °C -40…+40

Material Aluminium

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10%/100 000 h

Ta (100 000 h) °C 25

Infästning Skruvfästning i den gamla armaturen under det gamla skyddsglaset och ramen.

VP9203 M6 M8

Effektuttag W 105 138

Mängden effektivt ljus lm 10800 14400

Effektkoefficient Uppfyller standarden EN 61000-3-2.

Inkapsling Följer den ursprungliga armaturens klassificering efter montering

Driftstemperatur °C -40…+40

Material Aluminium

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10%/100 000 h.

Vikt kg 4 4

Ta (100 000 h) °C 20 15

Infästning På stolptoppen, innanför det gamla Cupola-skalet.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Uppdaterad information finns på www.valopaa.com

IP20
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VP9206 LED-armatur för retrofitbehov

4000 K
230 V
50 Hz

Standard:

F-o-3 x 2,5 
2mm

350 mAIP20

VP9206 M4 LED-armatur monteras in i Victor och Victoria-armaturer från Thorn, som 
används i stadsområden och i parker. Lämpar sig bäst som ersättare för 125 W W 
kvicksilverlampor. Den gamla tekniken plockas bort från armaturens inre och den nya M4 
LED-armaturen VP9206 monteras i dess ställe med hjälp av gamla infästningsdelar och 
skyddsglas. Armaturens yttre bibehålls oförändrat. 

VP9206 M4

Effektuttag W 39

Mängden effektivt ljus lm 3600

Effektkoefficient Uppfyller standarden EN 61000-3-2.

Inkapsling Följer den ursprungliga armaturens klassificering efter monteringa.

Driftstemperatur °C -40…+40

Material Aluminium

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10%/100 000 h.

Vikt kg 3

Ta (100 000 h) °C 20

Koppling Enstonet-snabbkoppling

Infästning Skruvfästning i den gamla armaturen under det gamla skyddsglaset

VP9207 LED-armatur för retrofitbehov
Standard:

VP9207 M4 LED-armatur monteras in i Victor och Victoria-armaturer från Thorn, som används i 
stadsområden och i parker. Lämpar sig bäst som ersättare för 250 W kvicksilverlampor. Den gamla tekniken 
plockas bort från armaturens inre och den nya M4 LED-armaturen VP9207 monteras i dess ställe med hjälp 
av gamla infästningsdelar och skyddsglas. Armaturens yttre bibehålls oförändrat. 

VP9207 M4

Effektuttag W 50

Mängden effektivt ljus lm 5400

Effektkoefficient Uppfyller standarden EN 61000-3-2.

Inkapsling Följer den ursprungliga armaturens klassificering efter monteringa.

Driftstemperatur °C -40…+40

Material Aluminium

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10%/100 000 h.

Vikt kg 3

Ta (100 000 h) °C 20

Kopling Enstonet-snabbkoppling

Infästning Skruvfästning i den gamla armaturen under det gamla skyddsglaset

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Uppdaterad information finns på www.valopaa.com

RAL 9003

4000 K
230 V
50 Hz

F-o-3 x 2,5 
2mmIP20 RAL 9003 500 mA
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VPR LED Retrofitprojekt

Victor-armaturer i Joensuu Kirkkokatu var 
moderniserad på hösten 2014. 

Projecten innehöll 42 stycken av VP9206 och 42 
stycken av VP9207.

På Orions läkemedelsfabrik moderniserades 
kvicksilverarmaturen med hjälp av LED-teknik.

De modulära LED-belysningslösningarna möjliggör enkla retrofitlösningar för gamla armaturer. I de flesta fallen 
kan stommen av armaturerna bevaras, enbart belysningsenheten byts ut. Detta sparar in på formgivningskost-
nader, eftersom inga nya armaturer behövs. Våra retrofitlösningar förlänger armaturernas livslängd, särskilt i 
arkitektoniska och historiska stadsmiljöer  – på ett kostnadseffektivt sätt.

Stranden av Aura å i Åbo, modernisering av 
Idman/Philips Tree 700MPX-armatur med 
VP90205
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  Arkitektur belysning

I saluhallen i Uleåborg 
ville man bevara de gamla 
armaturerna men förnya 
tekniken för att göra dem 
energieffektivare.

I Berlin byttes gamla 
gaslyktor ut mot modern 
LED-teknik. Valopaas 
LED-retrofitlösningar fås 
också med intelligent 
styrning.

I och med  
Pudasjärvi kyrka och 
kyrkogård -projektet 
designade arkitekt, 
ljusdesigner Henrika 
Pihlajaniemi valo-T 
-produktfamilj för 
Valopaa.  valoT-produkter 
har använts som pollar- 
och stolparmaturer för 
belysning av såväl gångar 
som olika objekt.

Vissa armaturer har planerats uttryckligen för en bestämd byggnad eller ett visst område. Ibland kan det vara 
nästan omöjligt att byta ut sådana armaturer, trots att kraven på högre energieffektivitet skulle tala för ett byte. 
Valopaa har erfarenhet av att förse denna typ av armaturer med modern teknik. Vi hjälper också planerare, 
formgivare och arkitekter att designa nya LED-armaturer.  
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INTELLIGENTA LÖSNINGAR

Valopaas intelligenta LED-belysningssystem gör 
LED-belysningen ännu energieffektivare än förut. 
Dessutom erbjuder det ett utmärkt sätt att anpassa 
belysningen så att den blir så ändamålsenlig och 
behaglig som möjligt.

De intelligenta armaturernas genomsnittliga 
effektuttag är ofta endast hälften av deras 
maximieffekt. Med hjälp av sensorer kan 
belysningen styras precis efter varje stunds behov. 
Rörelsedetektorer registrerar om det finns människor 
i området som behöver belysning, och med ett 
standardljusreglage mäts hur stor ljusmängd som 
behövs.

Systemet fungerar trådlöst via en radioförbindelse. 
Det kan enkelt tillämpas för belysning av bland annat 
vägar, gator, utomhusområden, servicestationer, 
industrihallar och affärslokaler samt många andra 
objekt.

Produkter:
•	 VP intelligenta armaturer (i)
•	 VPS Master
•	 VPS Sensor, intelligent multisensor.

Valopaas intelligenta LED-belysningssystem:
•	 Vanligtvis halveras energiförbrukningen jämfört 

med ett motsvarande fast belysningssystem.
•	 Kan utvidgas efter behov. Man kan börja med 

enskilda armaturer, sedan avancera till grupper 
av armaturer och sensorer, och slutligen utvidga 
det hela till ett intelligent styrsystem på områdes- 
och byggnadsnivå samt vid behov även 
fjärrstyrning. 

•	 Flexibel placering av sensorerna – detektorerna 
kan vara fristående eller inbyggda i armaturerna.

•	 Future proof, trådlös uppgradering.
•	 LED-ljusminskningen kompenseras. Man 

behöver inte beakta något minskat ljusflöde 
från ljuskällan. Minskar energiförbrukningen och 
håller ljusmängden på planerad nivå genom hela 
livscykeln.

•	 Styrningen bygger på trådlös kommunikation, 
inga styrkablar. Sensorerna kan placeras fritt. 

•	 Fjärrstyrning med ett program som körs via 
webbläsare, kräver en VPS Master-enhet. 

 o gruppering av armaturer och 
                 ändring av inställningar
 o programmering av dags- och veckoprofiler
 o felrapportering 
 o avstängning av armaturerna
 o uppgradering.

LED-ljusminskningen kompenseras.

Desired operational 
lifetime

Commissioning

Power supply

the lighting 
requirements

80 %

100 %

lm

Gained energy savings 

Lumen output of 
Valopaa luminaire

Lumen output of 
standard luminaire

LED current for 
Valopaa luminaire

LED current for 
standard luminaire

100 %

120 %
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Det intelligenta system

Övriga system

Webbläsare 

Server

Internet

 

Gatusbelysning

Områdesbelysning

Byggnadsbelysning 

Nivå 1 - Intelligent LED-armatur

Den intelligenta LED-armaturen (i) har en elektronisk 
identitet, intelligens och dubbelriktad trådlös 
radioförbindelse. Med hjälp av dessa kan man styra 
armaturen och ta fram nya egenskaper för den 
under dess livscykel, och armaturen kan å sin sida 
styra ljusmängden. Armaturen kan också innehålla 
sensorfunktioner (is)

Nivå 2 - Intelligent grupp  

En intelligent grupp består av intelligenta 
armaturer och rörelsedetektorer som kommunicerar 
trådlöst. Armaturerna ändrar sin ljusmängd enligt 
rörelsedetektorns styrning. Detektorn kan vara 
inbyggd i armaturen eller driftdonet eller helt 
fristående.

Nivå 3 - Intelligent område och byggnad

Om det finns ett stort antal armaturer, 
armaturgrupper och sensorer i ett område eller en 
byggnad, tar man i bruk Valopaa Master-enheten. Då 
omfattar belysningsstyrningen också en klocka, sol 
och kalender samt en möjlighet till fjärrstyrning via 
internet. Master-enheten kontrollerar självständigt 
belysningen på nivå 3, ändringar görs med ett 
webbläsarbaserat användargränssnitt via en WLAN- 
eller ethernet-anslutning.  

Nivå 4 - Operator
Nivå 4 har tagits fram för kunder som behöver kunna 
styra flera belysningslösningar på nivå 3 effektivt. 
Styrningen sker via webbläsare, vilket innebär att man 
kan granska en eller flera lösningar eller operatörens 
samtliga lösningar. Denna nivå möjliggör effektivare 
ändringar och övervakning. 

Valopaas intelligenta LED-belysningssystem byggs ut till en fjärrstyrd intelligent belysningslösning, som efter kundens behov 
består av intelligenta LED-armaturer, armaturgrupper, detektorer som styr dessa samt en Master-enhet som styr alla enheter
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Uppdaterad information finns på www.valopaa.com

Intelligent multisensor

Valopaas trådlösa, intelligenta sensor kan tilldelas den funktion som är 
ändamålsenligast med tanke på användningsobjektet: rörelsedetektor, 
standardljusreglage eller skymningsrelä. Sensorns funktion och parametrar 
ändras och styrs med Master-enheten. Kommunikationen mellan sensorn och 
Master-enheten sker trådlöst.

•	 Intelligent, fritt placerbar sensor som kommunicerar trådlöst.
•	 Sensorn kan styra en armatur eller armaturgrupp eller sända information 

till Master. 
•	 Rörelsedetektorn registrerar en statusändring och förmedlar 

informationen till armaturerna, som ändrar ljusflödet.
•	 Den trådlösa, intelligenta belysningen kräver inga styrkablar, ändringar 

kräver inga monteringsåtgärder, grupperingar och ändringar i 
styrparametrarna görs med webbläsaren i datorn eller smarttelefonen.

•	 Som sensorfunktion väljs i ibruktagningsskedet antingen rörelsedetektor, 
standardljusreglage eller skymningsrelä. 

•	 Funktionerna och de fabriksinställda parametrarna kan ändras med hjälp 
av Master-enheten. 

VPS Sensor

Driftsspänning 90 - 264 VAC / 50 - 60Hz, skyddsklass II (alternativ 12 VDC)

Inkapsling IP65

Driftstemperatur °C -40…+50

Mått, l x b x h mm 160 x 115 x 60

Infästning Skruvfästning

SRD 863 - 870 MHz, std. ETSI EN300 220-1
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Uppdaterad information finns på www.valopaa.com

VPS Master

Driftsspänning 90 - 264 VAC / 50 - 60Hz, skyddsklass II 

Inkapsling IP65

Driftstemperatur °C -40…+50

Mått, l x b x h mm 318 x 170 x 61

Infästning Skruvfästning

SRD 863 - 870 MHz, std. ETSI EN300 220-1

GSM 824 - 894 MHz / 1710 - 1990 MHz

WLAN IEEE 802.11 b/g (2,4GHz)

Ethernet-anslutning Kabel 10/100 Base-TX fast Ethernet RJ-45 

VPS Master

Master-enheten styr armaturerna enligt de inställningar som 
sparats på förhand. Användaren kan ändra inställningarna i sin 
dator med hjälp av ett internetprogram.

Innanför Master-enhetens starka aluminiumhölje finns en 
Linux-industridator, ett ljusstyrningsprogram, en realtidsklocka 
med livslång batteribackup och dubbelriktade, säkra trådlösa 
förbindelser till armaturerna, sensorerna, datorn, smarttelefonen 
och internet samt en fast ethernet-anslutning.

•	Radiokommunikation med armaturerna och sensorerna
  - styrning enligt klockslag, kalender eller detektordata 
     (detektorer fås som tillbehör)
  - parameteruppdateringar
  - programuppdateringar.
•	,WLAN- och Ethernet-anslutningar
  - mottagning av armaturstyrning, parametrar och 
     programuppdateringar
  - sändning av statistik-/funktionsdata.
•	Linux-industridator
  - kalender, klocka
  - livslång batteribackup.
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 VPM1 VPM2 VPM4 M2 VPM4 M3 VPM4 M4

Ström Nominell 350 mA, max 1 A

Effektuttag (350 mA) W Tyypillinen 8,5 17 25,5 34

Mängden effektivt ljus lm (med 
4000 K-LED)

1000 1000 2000 3000 4000

(med nominell ström, då stommens temperatur är  60 °C)

Skyddsklass Upp till 450 VDC klass I och SELV

Koppling av LED-lampor Modulen innehåller 8 LED-lampor kopplade i serie. I VPM4 är modulerna kopplade i
Moduulissa on 8 lediä sarjaan kytkettynä. VPM4 rakenteessa moduulit ovat sarjaan kytkettynä.

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10 %/100 000 h (nominell ström)

Ljusets färgtemperatur 4000 K. Andra färgtemperaturer och färger är möjliga enligt LED-tillverkarens begränsningar.

Inkapsling min. IP65

Driftstemperatur °C -40…+6 0 (beroende på armaturens kylelement)

Mått, l x b x h mm 70 x 52 x 55 71 x  54 x 20 100 x 50 x 14 150 x 50 x 14 200 x 50 x 14

Vikt kg 1 1 1 1 1

Material, Stomme Återvunnen Aluminium

                    Infästningsdelar Rostfritt stål

                    Lins UV-skyddad PC eller PMMA

Färg Grå Anodiserad aluminium

Infästning Fast montage och

 rajattu käännettä-

vä asennus

Skruvfästning

VPM LED-moduler

VPM 1 VPM 2

Obs! Basversionerna av modulerna innehåller 8 högeffekt-LED-lampor. Den tekniska informationen i tabellen ovan gäller moduler med 8 
LED-lampor. Modulerna kan vid behov också förses med sex, fyra eller två LED-lampor, varvid de tekniska värdena förändras i motsvarande 
grad.

VPM LED-modulerna är avsedda att användas i gatu- och 
vägarmaturer. De kan fylla många olika belysningsbehov 
både inomhus och utomhus. Modulkonstruktionen är fukt- 
och dammbeständig. Modulerna är en säker lösning för alla 
sådana flytande objekt på vatten där luften kommer åt att 
cirkulera tillräckligt.

Modulerna kan tillämpas i många olika objekt, allt från 
punktbelysning till allmänbelysning. Det gäller bara att 
hitta en lämplig ljusfördelning och ett lämpligt sätt att fästa 
modulen i en armatur eller någon annan konstruktion.

VPM LED-modulerna innehåller högklassiga LED-lampor, 
den optik som behövs för ljusriktningen och en stabil 
aluminiumstomme. VPM1 LED-modulen innehåller kylflänsar 
som garanterar att värmen från LED-lamporna försvinner 
ut i luften. VPM2 och VPM4 LED-modulerna ska kylas till 
exempel genom armaturens aluminiumstomme.

Produkterna på denna sida är avsedda endast för armaturtillverkare eller som reservdelar. Vi förbehåller oss rätten till ändringar

VPM4 M4
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VPM5 LED-moduler

Produkterna på denna sida är avsedda endast för armaturtillverkare eller som reservdelar. Vi förbehåller oss rätten till ändringar

VPM5 LED-moduler kan användas i många olika typer av 
armaturer och i retrofitlösningar. Modulen innehåller kylflänsar 
som leder värmen från LED-lamporna ut i luften. Modulen kan 
användas i belysningsobjekt både inomhus och utomhus.

Antalet LED-moduler och den öppning för luftströmmen som 
görs mellan modulerna kan mekaniseras enligt kundens behov. 
LED-modulerna kan placeras i en eller två rader. VPM5 LED-
modulens konstruktion är dammbeständig och vattentät, och 
alla Valopaas optiska linser kan användas i den.

Valopaa använder VPM5 LED-modulen i många 
armaturmodeller och i retrofitlösningar. Andra 
armaturtillverkare kan beställa moduler av Valopaa till sina 
egna projekt.

 VPM5 M2 M4 M6 M8

Ström Nominell 350 mA, max 1 A  *

Effektuttag (350mA) W 17 34 51 68

Mängden effektivt ljus lm 
(med 4000 K-LED-lampor)

2000 4000 6000 8000

(med nominell ström, då stommens temperatur är 60 °C)

Skyddsklass Upp till 450 VDC klass I och SELV

Koppling av LED-lampor En enskild modul innehåller 8 LED-lampor kopplade i serie. I konstruktionen är modulerna kopplade i 
serie.

LED-ljusnedgång Vanligtvis mindre än 10 %/100 000 h (med 350 mA ström)

Ljusets färgtemperatur K 4000, andra färgtemperaturer och färger är möjliga enligt LED-tillverkarens begränsningar

Inkapsling IP65 (fås också som IP66 med linsskydd av glas eller polykarbonat)

Driftstemperatur °C -40…+6 0  (beroende på armaturens kylelement)

Mått, l x b x h  mm 75 x 116 x 50 120 x  116 x 50 250 x 116 x 50 360 x 116 x 50

Vikt  kg  0,7  1,2 1,8 2,3

Material Stommen av aluminium, infästningsdelarna av rostfritt stål, linsen av UV-skyddat PC eller PMMA

Färg RAL7024, andra RAL-nyanser är möjliga

Infästning Skruvfästning

* Med 700 mA ström blir mängden effektivt ljus cirka 1,7 gånger större och max driftstemperaturen +40 °C.
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VPD-driftdon

Produkterna på denna sida är avsedda endast för armaturtillverkare eller som reservdelar. Vi förbehåller oss rätten till ändringar

 
230VAC-driftdon med konstant 230VAC-driftdon för intelligenta armaturer

Philips vitt Philips svart VPD 140W VPD 150W

Driftspännin 
 
Skyddsklass

230VAC/50Hz 230VAC/50Hz 
 

klass Iklass II klass I

Tillämpning 1 modul 5-16 moduler 4-8 moduler
(32-64 LED-lampor)

8-12 moduler
(64-96 LED-lampor

Effektuttag/effektklass 11 56-158 140 150

(LED-ström 350 mA)

Max ström mA 350 350 700 500

Effektkoefficient EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Inkapsling Inkapslad Nej

Driftstemperatur °C -40…+55 -40…+60

Mått, l x b x h mm 132 x 34 x 25 240 x 59 x 37 259 x 59 x 41

Vikt kg 0,15 1,27 0,5

Reglering - 0 och 10-100%

Styrning - PWM

Valopaa Oy använder certifierade 230VAC-
driftdon som uppfyller de standardenliga 
kraven t.o.m. i -40 °C driftstemperatur. I 
Valopaas armaturhus garanterar driftdonen att 
den långa livslängd som krävs i professionella 
belysningsobjekt uppnås. Valopaa använder 
sina egna finländska driftdon i sina intelligenta 
armaturer. Förutom 230VAC kan kunden också 
beställa 12VDC-driftdon för matningsspänning 
med en enda modul i batteri- och 
solcellsanvändning.
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Finavia, parkeringsområdet 
När Uleåborgs flygplats utvidgades och renoverades 
blev det aktuellt att dessutom förnya parkeringen 
och belysningen. Parkeringsområdet P1 som ligger 
framför terminalen har nu belysts med Valopaas LED-
armaturer sedan 2010. 

Referenser och applikationer

Torparbackens grundskola
Placerade på höga pelare, belyser fyrtio strålkastare 
skolgården vid Torparbackens grundskola i 
Helsingfors. I 2010 ersatte Valopaas LED-armaturer 
de gamla metallhalidstrålkastarna. Tanken bakom 
renoveringen var att minska energiförbruket och 
underhållskostnaderna. Båda målen uppnåddes.

Bron Jätkänkynttilä
Den välkända bron Jätkänkynttilä i Rovaniemi, Finland, 
fick en helt ny belysning i 2011. Sidorna på bron var tidig-
are belysta HQL-armaturer, som nu fick ge vika för LED-
armaturer från Valopaa.

Shell Elsloo, Holland
I 2012 levererade Valopaa ett intelligent 
belysningssystem till bensinstationen i södra Holland, 
och systemet togs i bruk omedelbart. Bensinstationen 
är ganska stor med breda skärmtak, vilket krävde en 
store mängd armaturer, totalt 27 takarmaturer. 

Läs mer online.

Läs mer online.

Läs mer  online.

Läs mer online.
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Raatti stadionmur
Muren belyses av 180 Valopaa LED-armaturer.  Dessa är 
placerade under murkanten, ljuset riktas neråt. I princip 
skulle man ha kunnat installera armaturerna på stolpar, 
men eftersom en hårt trafikerad gång- och cykelväg ligger 
intill stadionmuren, så borde alla onödiga strukturer 
undvikas.

Kuokkala Bro
Kuokkala bro är ett av Jyväskyläs mest kända 
landmärken. Valopaas LED-armaturer ersatte de gamla 
högtrycksnatriumlamporna under sommaren 2013. 
Energiförbrukningen gick ner till 25 % och samtidigt 
förbättrades belysningen avsevärt. 

Riekinkangas kyrka och kyrkogård
Pudasjärvi kyrka, klockstapel och kyrkogård med dess 
långa timmerstaket bildar en fin och kulturhistoriskt 
värdefull helhet. Områdets belysning förnyades 2013 
enligt arkitekt, ljusdesigner Henrika Pihlajaniemis 
ritningar.

Läs mer online.

Läs mer online.

Läs mer  online.

Orion - Cupola modernisering 
Utomhusbelysningen på Orions läkemedelsfabrik i Åbo, 
Finland, moderniserades i januari 2012.  Projektet var 
speciellt eftersom stommen, utseendet på armaturen och 
hela belysningens infrastruktur bevarades helt. Lösningen 
blev att installera Valopaas LED-moduler inuti de klas-
siska, kupolformade Cupola-armaturerna.

Photo: Jani Salonen

Läs mer online.
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Symboler och tabellförklaringar

5 x 2,5 
2mm

230 V
50 Hz

4000 K

3 x 2,5 
2mm

Aluminium

F

IP65 IP44

-o- -o

Driftsspänning

Armaturernas IP. Den angivna IP-klassen gäller alltid monterad armatur.

Färgtemperaturen för ljuset från de LED-lampor.

Armaturerna kan också utrustas med färgade LED-lampor. Färgade LED-lampor 
finns att tillgå med LED-tillverkarens begränsningar.

Ytfinishen på armaturstommen är anodiserad aluminium Färgen är aluminium.

Som alternativ kan man välja mellan alla RAL-nyanser, olika glansgrader och 
strukturer.

Armaturen får monteras på normalt antändlig yta.

Tillverkad av RoHS-godkända komponenter och material.

Kopplingen av armaturen.

Armaturen kan kopplas som en länk mitt i en kedja (-o-) eller sist i en kedja (-o).

Armaturen är jordade.

i

s

Armaturmodeller finns att få som intelligenta versioner 

Armaturen är helt återvinningsbara. Armaturen innehåller inga farliga avfall eller farliga 
ämnen 

Valopaa försäkrar att produkten uppfyller alla relevanta EU-direktivkrav och att den har 
genomgått alla eventuella erforderliga inspektioner.

1-10V

DALI
Armaturer finns att få med DALI-kompatibla driftdon

Armaturer finns att få med 1-10VDC dimbara driftdon

Keskimääräinen ympäristön lämpötila, jossa tyypillisesti valaisimen elinikä on 100 000 h ja  
valovirran tuotto on yli 90% alkuperäisestä arvosta.

Ta 
(100 000 h)

Käyttö-
lämpötila

Temperaturområde inom vilket armaturen fungerar pålitligt. Armaturens förväntade 
livslängd fördubblas när medeltemperaturen sjunker med 10 °C.

intelligenta armaturerna har integrerade sensorer.

RAL 
classic 
colours



Valopaa Ltd.

Konekuja 2
FI-90620 Uleåborg
tfn +358 10 470 8890
info@valopaa.com
www.valopaa.com

Helsingfors  försäljningskontor:
Malmin kauppatie 40
FI-00730 Helsingfors
salj@valopaa.com

Försäljning

Internationell försäljning
Mika Kiiskinen
tfn +358 10 470 8892
mika.kiiskinen@valopaa.com

Försäljningsingenjör
Heljä Korkeala
tfn +358 10 470 8894
helja.korkeala@valopaa.com

Produktchef, armaturer
Ilkka Kaltiola
tfn +358 10 470 8896
ilkka.kaltiola@valopaa.com

Hitta din lokala återförsäljare: www.valopaa.com


