
Kaikki tarvittava 
valaistukseen, valaistuksen 

ohjaukseen ja tietoverkkoihin



Valaistuksen, valaistuksen ohjauksen  
ja tiedonsiirron ammattilainen
Nylund tuntee valaistuksen, valaistuksen ohjauksen ja tie- 
donsiirron – myös vaativissa kohteissa. Toimitamme koko 
elinkaaren energiatehokkuus- ja tiedonsiirtoratkaisuja  
kiinteistöjen ja teollisuuden tarpeisiin, niin yksityiselle kuin 
julkisellekin sektorille. Visiomme on olla asiakkaiden ensi- 
sijainen ratkaisu- ja palvelukumppani.

Päätuotealueemme ovat valaistus, valaistuksen ohjaus ja  
tiedonsiirto. Tarjoamme sinulle ja yrityksellesi aina henkilö- 
kohtaista palvelua ja olemme tukenasi koko projektisi elin- 
kaaren ajan.

Asiakkaitamme ovat sähkötukkuliikkeet, sähköurakoitsijat ja
rakennusliikkeet. Palvelemme myös isoja loppuasiakkaita,  
kuten pankkeja ja vakuutusyhtiöitä, logistiikkayrityksiä ja 
kiinteistösijoittajia. Teemme läheistä yhteistyötä eri osa- 
alueiden suunnittelijoiden ja arkkitehtien kanssa.

Toimintamme perustana ovat yhteiset arvomme, kannatta-
vuus, yhteispeli ja jatkuva kehitys. Työskentelemme pitkä- 
jänteisesti yhdessä asiakkaamme kanssa parhaan mahdolli- 
sen lopputuloksen saavuttamiseksi. Vankka kokemuksem-
me ja jatkuva kouluttautuminen takaavat asiantuntemuk- 
sen käyttöösi koko Suomen alueella.

Joustavat räätälöintimahdollisuudet palveluissa ja tuote- 
kokonaisuuksissa sekä toimiva logistiikka varmistavat  
projektisi sujuvuuden.



Ulkovalaistus
Laadukkaat valonheittimet ulkotiloihin 
ja laajoille alueille.

Sairaalat ja terveydenhuolto
Lääkkeiden valmistuksessa, sairaala-
tiloissa ja elintarviketeollisuudessa on 
erittäin tarkat vaatimukset puhtaudelle. 
Tuotteemme ovat sertifioituja näihin  
tiloihin. 

Teollisuus ja logistiikka
Laadukkaat valaisimet täyttävät teolli- 
suuden kaikki vaatimukset niin tehon 
kuin huoltovarmuuden osalta.

Laivat
Valaisimet laivojen ulko- ja sisätiloihin,
vaativiinkin olosuhteisiin.

Kauppakeskukset
Hyvällä liiketilojen valaistuksella viihty- 
vyys paranee vaikuttaen positiivisesti 
myyntiin.

Julkiset tilat
Toimistoissa, oppilaitoksissa ja jaetuissa 
tiloissa tarvitaan laadukasta, optimoi-
tua valaistusta.

Urheilu ja vapaa-aika
Laadukkaat, kestävät valaisimet urheilu- 
ja virkistystiloihin.

Ansorg, Focus Lighting, LED Linear, Luxiona, Meyer Lighting, 
Pracht Lighting, Radiant ja Reel Tech

Edustamme Suomessa mm. seuraavien päämiesten tuotteita: 

Valaistus

Sisä- ja ulkotilojen hyvin suunniteltu valaistus 
säästää energiaa sekä lisää viihtyvyyttä ja turvalli-
suutta. Voit myös luoda valaistuksella erilaisia tun-
nelmia ja parantaa tilojen toimivuutta. Saat meiltä 

apua tuotteiden valintaan ja kohteiden suunnitteluun nopeal-
lakin aikataululla.



B.E.G. Luxomat, Extronic ja Eaton iLight

Edustamme Suomessa mm. seuraavien päämiesten tuotteita: 

Liiketunnistimet sisä- ja 
ulkotiloihin
Luotettavat Luxomat-liiketunnistimet 
useaan käyttötarkoitukseen, saatavilla 
myös ON/ OFF-ohjauksella ja rinnan- 
kytkettävinä.

Läsnäolotunnistimet ON/
OFF- ja DALI-ohjauksella 
Läsnäolotunnistimet monipuolisilla  
toiminnoilla. ON/OFF-läsnäolotunnisti- 
met ohjaavat valaistusta yksinkertaisesti 
päälle ja pois. Luxomat DALI -tunnisti- 
met ohjaavat valaistusta läsnäolon ja 
vakiovalosäädön mukaan. Lisäksi DALI- 
tunnistimissa on mm. käytävätoiminto.

Valaistusohjausjärjestelmät
Luxomat DALISYS on mukautuva ohjaus- 
järjestelmä tehokkaaseen ja yksityiskoh- 
taiseen valaistuksen hallintaan kaikissa 
kokoluokissa.
Extronic tarjoaa isoille alueille soveltu- 
vat herkkätoimiset tunnistimet, jotka  
kykenevät ohjaamaan valaistusta ON/ 
OFF- ja DALI-ohjaustavoilla.
Eaton iLight -väyläpohjainen valaistus- 
ohjausjärjestelmä vaativiin kohteisiin.

Taloautomaatiojärjestelmät
Luxomat KNX -tunnistimet ovat pieni- 
kokoisia tunnistimia integroiduilla vakio- 
valosäädöillä. Luxomat tarjoaa myös tun-
nistimet ja väyläkomponentit KNX-väylään. 

Monipuolinen valaistuksen ohjaus tukee tilan käyt-
tötarkoitusta. Toimintavarmuus, energiansäästö, 
helppokäyttöisyys ja järkevä ylläpito ovat tärkeitä 
kriteereitä valaistuksen ohjauksen valinnassa. Tar-

vitsetpa sitten liike- tai läsnäolotunnistimia, valikoimastam-
me löydät varmasti kohteeseesi soveltuvat ratkaisut. Autamme 
mielellämme myös räätälöityjen valaistusjärjestelmien suun- 
nittelussa. 

Valaistuksen ohjaus



Tietoverkot Reichle & 
De-Massari
•  Täyttävät vaativammankin  
    loppukäyttäjän tarpeet ja sisältävät
    laitekaapeleiden lukitukset ja väri
    koodaukset
•  DNV.GL -sertifioituja tuotteita
•  Täyttää 4PPoE-standardin vaatimukset

Tietoverkot Infralan
•  Urakoitsijalle tarkoitettu 
    Infralan-tietoverkkotuotteisto 
    on laadukas ja nopea asentaa

Mittalaitteet Fluke 
Networks
•  Helppokäyttöisiä ja luotettavia  
    työkaluja tietoverkkojen  
    testaukseen

AV-kaapelit
•  Audio- ja videosignaalin  
    luotettavaan siirtoon vaativissa   
 kohteissa

Reichle & De-Massari, Infralan, Belden ja Fluke Networks

Edustamme Suomessa mm. seuraavien päämiesten tuotteita: 

Luotettavat ja skaalautuvat tietoverkkoratkaisut 
turvaavat häiriöttömän toiminnan. Löydät valikoi-
mastamme yleiskaapelointijärjestelmät, mitta-
laitteet ja runkokaapelointiin soveltuvia tuotteet. 

Myönnämme asennetuille tuotteille 25 vuoden järjestelmä- 
takuun. Saat meiltä apua tuotteiden valintaan. Autamme löy-
tämään sopivat tuotteet erilaisiin käyttöympäristöihin.

Tietoverkot
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