
TARPEESEEN MUKAUTUVA PIHAVALAISTUS 

C2 SmartHousing 

 

Taloyhtiön piha-alueiden valaistuksen ensisijainen tarkoitus on tehdä alueista miellyttäviä 

ja turvallisia asukkaille. Onnistunut valaistus sopii ympäristöön luonnollisesti, mukautuu 

erilaisiin käyttötilanteisiin sekä kuluttaa vain vähän energiaa. C2 SmartHousing vastaa 

kaikkiin näihin tarpeisiin. 

INVESTOINTI MAKSAA ITSENSÄ TAKAISIN  
MUUTAMASSA VUODESSA PIENENTYNEENÄ ERGIANKULUTUKSENA. 

MUKAUTUVUUTTA 

C2 SmartHousing ohjattu ledivalaistus on kokonaisval-

tainen valaistusratkaisu taloyhtiöiden tarpeisiin. 

Ledivalaisimet ovat kestäviä ja energiatehokkaita, ja 

niiden toimintaa voidaan ohjata tehokkaasti himmen-

nyksin ja erilaisin sensorein – erilaisina valaisinryhmi-

nä tai valaisinkohtaisesti – aina kunkin alueen tarpeen 

mukaisesti. 

EI OHJAUSKAAPELOINTIA 

C2 SmartHousing valaistuksen ohjauslaitteet keskus-

televat  keskenään radioyhteyden kautta. Ohjausrat-

kaisu  ei vaadi ohjauskaapelien rakentamista tai piha-

maan avaamista. Käyttöönotto on nopeaa ja edullista 

olipa kyse uudesta tai saneerattavasta pihavalaistuk-

sesta. 

Kauttamme saat älykkään ulko-

valaistuksen kokonaisratkaisut 

ohjauslaitteista, valaisimista ja  

suunnittelusta toteutukseen 

ja  rahoitukseen.  



TARPEEN MUKAAN 

Leikkialueen yhteyteen voi lisätä esimerkiksi 

painonapin, jota painamalla leikkialueen valaistus 

kirkastuu täyteen tehoon. Kirkkauden aste ja aika 

voidaan säätää kunkin kohteen mukaan: tyypillisesti 

valaistus asetetaan syttymään 10 % valaistusteholle 

illan hämärtyessä, ja painonappia painamalla valais-

tus kirkastuu 100 prosenttiin tunnin ajaksi. Ajan 

loputtua valaistus himmenee portaittain ilmaisten 

käyttäjille, että valaistusaikaa voi tarvittaessa jatkaa 

painonappia uudelleen painamalla.  

TURVALLISUUTTA 

Oikeanlainen valaistus auttaa sekä omaisuuden 

turvaamisessa että luo turvallisuuden tunnetta 

asukkaille. Esimerkiksi parkkialueilla tai pyörätelinei-

den luona liiketunnistuksella kirkastuva valaistus 

vähentää mahdollista ilkivaltaa ja  tuo lisävaloa silloin 

kun autojen tai pyörien luona liikutaan. 

ENERGIANSÄÄSTÖÄ 

Kun taloyhtiön valaisimet vaihdetaan ledivalaisimiin  

ja mukaan liitetään valaistuksen ohjaus, vähenee 

ulkovalaistuksen energiankulutus noin kolme neljäs-

osaa perinteisien elohopeavalaisimien kulutuksesta. 

Investointi maksaa itsensä takaisin muutamassa 

vuodessa pienentyneenä energiankulutuksena. 

TUNNELMAA JA VIIHTYISYYTTÄ 

Piha on monien toimintojen lisäksi myös asukkaan 

maisema. Hyvin suunniteltu pihavalaistus  tuo lisä-

arvoa asunnoille ja lisää asumistyytyväisyyttä.  

Esimerkiksi on tärkeää, että makuuhuoneen ikkunas-

ta avautuu miellyttävä maisema suoraan sisään 

loistavan valon sijaan.  

Kaunis ja oikein valaistu piha on koko taloyhtiön 

käyntikortti. 

Pyydä tarjous: 

www.c2smartlight.com/ 

taloyhtiö 

www.c2smartlight.com 

puh. 020 741 6051 

sales@c2smartlight.com 

OTA YHTEYTTÄ, KERROMME 
MIELELLÄMME KUINKA 

ELOHOPEAVALAISIMIEN VAIHTO TEHDÄÄN 
KUSTANNUSTEHOKKAASTI. 

Löydä lähin myyjä: 

www.c2smartlight.com/

yhteystiedot 

KAUTTAMME SAATAVISSA KOKO 
INVESTOINNIN KATTAVA 

LEASINGRAHOITUS.  

Valaistus toteutettavissa esim. 27 W:n ledivalaisimilla; 

vastaava valoteho saavutettaisiin  

n. 90 W:n elohopeavalaisimilla.  


