
Unified but Dwided





DWIDE &  
CONQUER
Dwidessa on ainutlaatuinen kaksiosai-

nen häikäisysuojaratkaisu. Se koostuu 

valoa kontrolloivasta ja häikäisyä mi-

nimoivasta mikroprismalevystä sekä  

alapuolella olevasta PMMA-levystä, joka 

levittää valoa myös sivuillaan oleville 

heijastinlevyille. Yhdistelmä tarjoaa sekä 

hyvin häikäisysuojattua suoraa valoa että 

heijastimien kautta leviävää ympäröivää 

valoa. Tuloksena on laadukas ja tasainen 

valo, joka täyttää toimistojen ja koulujen 

valaistusvaatimukset.

Häikäisysuojan alempi osa, valonja-

kaja, on muotoiluelementti, joka antaa  

Dwidelle sen ainutlaatuisen ilmeen 

ja yhdistää valaisinmallit toisiinsa  

yhtenäisellä muotokielellään. Muotoilu 

näkyy selkeimmin katsottaessa valaisinta  

suoraan sen alapuolelta, jolloin valai-

simen kulmikkaat sivut muodostavat  

mielenkiintoisen siirtymän päätyyn ja 

valonjakajaan.

KAKSIVAIHEISTA VALAISTUSMUKAVUUTTA



Täydellinen tuoteperhe  
valaistusprojektiin

Dwide on tuoteperhe, joka täyttää valaistusprojektin tarpeet – olipa kyseessä 

sitten toimisto, koulu tai sairaala. Upotettavat, kattoon asennettavat ja 

ripustettavat valaisimet antavat valoa eri tavoin ja niitä voidaan täydentää 

älykkäillä kulma- ja seinävalaisimilla. Dwide on selkeä valinta niille, jotka 

arvostavat taloudellisuutta ja helppoa asennusta sekä viimeistelyä muotoilua 

ja valaistusmukavuutta.







VALAISTUS KESTÄVÄN KEHITYKSEN
RAKENNUSPROJEKTEIHIN

Dwide on hyvä valinta projekteihin, joissa 

kestävä kehitys tai sertifiointitavoitteet 

ovat keskiössä. Valaisimien ympäristövai-

kutus on pieni koko elinkaaren ajan, ja ne 

auttavat pitämään rakennuksen kokonais- 

energiankulutuksen alhaalla. Ergonominen 

valo luo toimivan työympäristön, jossa 

ihmiset voivat hyvin ja työskentelevät  

tehokkaammin.



TEHOKAS ASENNUS

Dwide on nopea ja helppo asentaa  

isokokoisten helppopääsyisten aukko-

jen ja liittimien ansiosta. Kattovalaisi-

missa takakappale asennetaan ensin  

johtojen liittämistä varten. Valaisinosa  

on kiinnitetty rungon sisälle kätevää  

loppuasennusta varten.





MOTION SENSOR

INFRARED TRANSMITTER

STATUS INDICATOR

AMBIENT LIGHT SENSOR

INFRARED RECEIVER



Dwiden kehitystyössä on panostettu läsnäolo- ja päivänvalo-ohjaukseen. 

Valaisimia on saatavilla useilla eri ohjausvaihtoehdoilla – esim. e-Sense 

BrightSwitch ja e-Sense Active yksinkertaisempiin ohjauksiin, e-Sense  

Move kohtaamistiloihin ja e-Sense Organic intuitiivisesti ohjattuihin 

toimisto- ja työympäristöihin.

Kaikki tarpeet
täyttävä valonohjaus







Tuoteperhe kaikki  
rakennuksen ympäristöt

Dwide kattovalaisin 
Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa 
ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai 
Suora/epäsuora valonjako, 90/10. 
Moduuli: 200x600/200x1200/200x1500

Dwide nurkka 
Kulmaan asennettava valaisin,  
suora valonjako. 
Moduuli: 125x1200 

Dwide seinävalaisin 
Seinävalaisin, suora/epäsuora valonjako 
90/10. Opaali valonjakaja suojaa hyvin 
häikäisyltä.
Moduuli: 200x600

Dwide ripustettava 
Ripustettava työpistevalaisin, joka antaa 
sekä suoraa että epäsuoraa valoa.  
Delta-häikäisysuojan ansiosta valo on  
tehokasta ja erittäin miellyttävää.
Moduuli: 180x1200/180x1500/600x600

Dwide upotettava 
Upotettava moduulivalaisin, kolme eri kokoa. 
Ylempänä oleva Delta-mikroprisma estää 
häikäisyä tehokkaasti ja tarjoaa optimaalista 
valaistusmukavuutta.  
Moduuli: 300x600/300x1200/600x600



Tuoteperhe kaikki  
rakennuksen ympäristöt
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