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Tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvällä ja tasapainoisella valaistuksella on
positiivinen vaikutus yrityksen henkilökuntaan ja vierailijoihin. Valikoimamme
ansiossa voimme tarjota ihanteellisia ratkaisuja niin avoimiin kattoihin kuin
järjestelmäkattoihin. Läsnäoloanturien ja Tunable White - ja DALI-toimintojen
ansiosta voit luoda dynaamisen valaistuksen, joka tukee ihmisen luonnollista
vuorokausirytmiä ja joka on myös energiatehokas.
Yhteistyön vahvuus
Veko Lightsystems on ollut osa Fagerhultkonsernia vuodesta 2018 alkaen. Tämä
laajentaa toimistotuotevalikoimaamme
entisestään. Fagerhult-konserni on
Pohjoismaiden suurin valaisinkonserni ja
Euroopan johtava valaistusalan ryhmittymä,
jolla on noin 3 300 työntekijää ja konttorit
20 maassa ympäri maailmaa.
Vekolla on perusvalaistusta varten oma
valikoima kiinteitä ja ripustettavia valaisimia.
Meiltä löytyy ratkaisu niin arkkitehtoniseen
käyttöön kuin vaikkapa toimiston
erikoisvalaistukseen. Yhdessä
kumppaneidemme kanssa toteutamme
juuri sinun projektiisi sopivan
valaistussuunnitelman. Kaikki DALI-valaisimet
voidaan kytkeä läsnäolotunnistimiin.
Näitä voidaan ohjata Enceliumvalaistuksenohjausjärjestelmällämme.

Lähtökohtana hyvä valaistus
Lineaarinen Veko Lucan Trend -valaistus on suunniteltu erityisesti
visuaalisen ilmeen luomiseen toimistotiloissa, kouluissa ja näyttelytiloissa.
Valikoimassamme on myös useita kiinteitä valaisimia, jotka voidaan
integroida tyylikkäästi järjestelmäkaton levyihin.

Lucan Trend
LUCAN Trend -lineaarivalaistus
tuottaa tasaisen valaistuksen, jonka
valaistusvoimakkuus työpaikalla on 500 luksia.
Lucan Trend -järjestelmään integroitujen
valonauhojen UGR-arvo on < 19.

Syväsäteilyvalaisimet
Veko-syväsäteilyvalaisimet sopivat
erinomaisesti käytäville, WC-tiloihin ja muihin
avoimiin tiloihin. HM-sarjan valaisimissa
käytetään kiiltävää peilioptiikkaa.

LED-paneelit:
Mikroprismaattinen rakenne ja ritilä
Suorakulmaisissa ja neliön muotoisissa
kiinteissä valaisimissa on korkeat väriarvot
ja niiden UGR-arvo on vain < 19.
Mikroprismaattinen kansi takaa valon
miellyttävän jakautumisen, ja valaisinta
voidaan käyttää yhdessä näyttöjen kanssa.

Mikroprisma

Ritilä

Valaisinlinjan tarkat tiedot
Suunnittelemme valaisinlinjat aina valitun käyttökohteen mukaisesti. Valaisinlinjat
suunnitellaan vaiheittain käyttökohteen tarpeiden mukaan. Näin luomme
ainutlaatuisen tuotteen, joka on räätälöity oman projektisi tarpeiden mukaisesti.
Projektisi tarpeet voidaan huomioida joko käyttämällä uusia valaisinlinjoja tai
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muuttamalla olemassa olevia Veko-valaisinlinjoja.
Älykäs järjestelmä

Asennuskulma
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Lucan Trend -valaisinlinja on profiilijärjestelmä, joka suunnitellaan
aina projektikohtaisesti. Näin voit luoda ihanteellisen yhdistelmän

Kaapeliyksikön
kiinnityslevy

jatkuvia valaisinlinjoja ja läsnäoloantureilla varustettuja valaisimia.
Turvavalaistuksen ja kohdevalaisimien lisäys sujuu helposti
keskitetysti tai hajautetusti, miten vain haluat. Jos valitset
profiilin, jossa käytetään kaapelikouruja, myös muiden
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Asennusmateriaali

(data)kaapeleiden integrointi sujuu helposti.
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Encelium-valaistuksenohjausjärjestelmä
Encelium-valaistuksenohjausjärjestelmän (Osram)
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avulla voit hallita helposti (turva)valaistusta ja antureita.
Järjestelmä luo raportit vikailmoituksista, uusimmista
energiankulutustiedoista ja energiansäästöstä ja
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Levy ja myymälöihin
suunniteltu kohdevalaisin

Suunnittelusta huoltoon
Veko on lineaarisen valaistuksen asiantuntija. Yhtiö kehittää LED-valaistusjärjestelmiä ja valmistaa ne itse omassa valaisintuotannossaan. Teemme valaisimien valitsemisesta asiakkaillemme mahdollisimman helppoa ja toimitamme
projektimme avaimet käteen -periaatteella. Voit luottaa Vekon asiantuntijoihin
aina suunnittelusta huoltotöihin asti.
Kehitys

Koska insinöörimme käsittelevät lineaarisia valaistusjärjestelmiä

Vekon suunnittelijoiden ja tuoteinsinöörien tiimit

päivittäin ja järjestelmien asennus on nopeaa, myymälääsi

ahkeroivat joka päivä; ne kehittävät, testaavat

aiheutuu asennuksesta vain äärimmäisen vähän häiriöitä ja säästät

ja tuottavat uusimpia valaistusjärjestelmiä teolli-

asennusajassa jopa 50 prosenttia. Veko-tiimi poistaa mielellään

suuden käyttöön päivittäin. Veko toimittaa toimivia

myös toimitiloissa tällä hetkellä asennettuina olevat valaisimet.

valaistusratkaisuja tehdashalleihin, urheiluhalleihin,

Nopea asennus ja vähäinen pakkausmateriaalin määrä takaavat, että

pysäköintitaloihin, viileä- ja kylmävarastoihin

toimipaikkasi toiminta palaa nopeasti normaaliksi.

sekä vähittäiskaupan myymälöihin. Veko valitsee
käyttökohteeseen sopivat optiset ratkaisut erillisten

Huolto ja kunnossapito

linssien avulla. Aikaisemmin Veko osti kaikki

Jos järjestelmäsi toiminnassa ilmenee ongelmia, huoltohenkilöstö

tuotteissaan käyttämänsä komponentit, mutta

on jatkuvasti valmiina auttamaan. Veko hoitaa kaikki pienet

nykyään se valmistaa kaikki valonlähteet ja älykkäät

häiriötilanteet keskitetystä sijainnista ja takaa nopean ja

kytkentäjärjestelmät itse. Veko Tune -tekniikan

asianmukaisen tuen.

ansiosta valaisimet mukautuvat juuri sinun
toiveidesi mukaisesti.
Tuotanto
Vekon tehdas on moderni, ja se valmistaa itse myös
omat LED-valonauhansa. Veko valmistaa jopa
1,5 metriä pitkiä varmatoimisia LED-tauluja, joiden
toiminnassa ei ilmene epämiellyttäviä keskeytyksiä.
Valaisimet valmistetaan Schagenin tehtaalla
projektikohtaisesti, ja ne toimitetaan valmiina
elementteinä.
Asennus
Vekon insinöörit työskentelevät kiinteissä tiimeissä,
jotka ovat valmiita tarttumaan haasteeseen ja
asentamaan valaistusjärjestelmäsi mahdollisimman
tehokkaasti.

Referenssit
Veko on toteuttanut viime vuosien aikana useita näyttäviä projekteja, joissa
käytetään innovatiivisia valaisimia ja uusinta tekniikkaa. Olemme ylpeitä
voidessamme kertoa asiakkaillemme toteuttamistamme järjestelmistä
ja asiakkaidemme kokemuksista.
CanComin tuotantohalli
1 200 m2:n tuotantohalliin ja toimistotilaan tarvittiin valaistusjärjestelmä. CanCom
valitsi järjestelmän toimittajaksi Vekon, koska Veko on tunnettu työnsä laadusta
ja tehokkuudesta ja insinööritiiminsä ammattitaitoisesta asennustyöstä.
Toimitilat Renault Building -kiinteistössä Wibautstraatilla
Renault Nederlandin entiseen pääkonttoriin suoritettiin kattava saneeraus,
ja käytössä on nyt viehättävät uudistetut toimistotilat, joiden käyttäjiin
kuuluu mm. tunnettu mainostoimisto FCB Amsterdam.
Suplacon
Suplacon uudisti kattavan saneeraus- ja rakennusprojektin
yhteydessä myös valaistusjärjestelmänsä täydellisesti.
Uusi tuotantohalli ja uudet toimistotilat on valaistu
kokonaan uuden sukupolven LED-valaisimilla.

Olemme saaneet paljon myönteistä
palautetta valaistuksestamme. Ero vanhan
loisteputkivalaistuksen ja LED-valaistuksen
välillä on selkeästi havaittavissa, kun järjestelmä
on asennettu. Valaistus on työntekijöiden mielestä
miellyttävä, ja työntekijöiden työn laatu on parantunut
entisestään. Valaistusjärjestelmäämme ei tarvitse
nyt tehdä muutoksia pitkään aikaan.
Yvo Otten, Commerce Lead, Suplacon

www.veko.com
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