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TYYLIKÄS. ÄLYKÄS.
VALOVOIMAINEN.Suomalainen SNEP on joustava ja monipuolinen valaistus

ratkaisu teollisuushalleihin, myymälöihin, varastoraken-

nuksiin, liikunta- ja pysäköintitiloihin sekä julkisiin  

tiloihin. SNEPvalaistuksella lisätään tuottavuutta,  

tehokkuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

Tuotteet saadaan näkyviin, jolloin ne ovat houkuttelevia ja 

myyviä. SNEPvalaistuksella luodaan tunnelmia, ohjataan 

ihmisiä ja kerätään tietoa ympäristöstä ja ihmisten liikkeistä.

SNEP® – Uusi tapa ajatella valaistusta
SNEP Linear – Pitkäikäinen valaistus 
käyttäjän ehdoilla
Kotimainen Linear-valaisinperhe on monipuolinen ratkaisu 
moderniin valaistukseen. Luotettava Linear-valaistus soveltuu 
kaikenkokoisiin tiloihin. Laadukkaat valaisimet rakentuvat  
kestävän ja kierrätettävän alumiinirungon ympärille.

Pitkäikäisyytensä ja erinomaisen hyötysuhteensa ansiosta  
Linear-valaisimet ylittävät vaativimmatkin odotukset.  
Asentaja- ja käyttäjäystävälliset valaisimet tarjoavat  
paitsi pitkän myös huoltovapaan elinkaaren.

v a l a i s t u s r a t k a i s u

a i d o s t i  k o t i m a i n en
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Yksilöllinen ja moderni valaistus 
suoraan kohteeseen
Linear-sarjan valaisimilla on erinomainen valonlaatu.  
Kustannustehokkaat valaisimet valmistetaan Purson tehtaalla 
nopealla toimitusajalla – tilauksesta kohteeseen sopiviksi. 

Kaikissa Linear-sarjan valaisimissa on sama moderni muotoilu,  
mikä luo yhtenäisyyttä tiloihin joiden tarpeet vaihtelevat.  
Linear-valaisimiin on tarjolla kattava kiinnikevalikoima.  
Samat kiinnikkeet käyvät kaikkiin malleihin. 

Hyödynnä asennus- ja 
kytkentävideot
SNEP-verkkosivuilta löydät animoidut ja selkeät asennus- ja  
kytkentävideot esimerkiksi kytkentäpäädyn kytkennästä,  
katto asennuksesta, ramppiasennuksesta ja valaisinripustus-
kisko asennuksesta.

Valitse tilaan sopiva valaistusratkaisu 
Linear-tuotevalitsimesta
SNEP-verkkosivujen Linear-tuotevalitsimen avulla löydät  
kohteeseen ja tilaan sopivan yksilöllisen Linear-valaistusratkaisun.  
Muutamien perustietojen avulla voimme tarjota uniikin,  
täysin tarpeita vastaavan ja valmiin Linear-tuoteratkaisun.

Löydä sopivin liitäntäratkaisu
Linear-tuotevalitsimen monipuolisesta valaisinvalikoimasta löydät 
mm. omaan kohteeseen kokonaisedullisimman ja sopivimman 
ratkaisun. Valitsimessa pääset tutustumaan myös sähköisiin 
liitäntä vaihtoehtoihin, minkä avulla voit määrittää parhaan ja 
tarpeitasi vastaavan liitäntäratkaisun.

Tutustu verkossa: www.snep.fi

® 
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Linear S  – Joustava 
valaistus kohteen ehdoilla
Kustannustehokas SNEP Linear S -valaisin kätkee tyylikkään ja vankkatekoisen 

alumiinirunkonsa sisään laadukkaan optiikan sekä uusimman tekniikan.  

Luotettava ja pitkäkestoinen Linear S on perusvalaisin tuotantotiloihin ja myymälöihin. 

Optiikkavaihtoehdoilla valaisimen saa muokattua tilaan sopivaksi. Urheilutilakestotestin 

vaatimukset täyttävä Linear S on helppo ja nopea asentaa saneeraus- ja uudiskohteisiin.

Valaisimen mitat
A B

C
A    1250 mm
B    85 mm
C    75 mm
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Linear S  – Joustava 
valaistus kohteen ehdoilla

Ajantasaiset tuotekortit ja valonjakotiedostot 
löydät materiaalipankistamme: www.snep.fi

Linear S
Teho:    27–68 W

Värilämpötila:  3000/4000/5000 K

Kotelointiluokka:   IP44/IP64

IK-luokka:  IK08

Valovirta:  4000–11 000 lm

Tyypillinen lm/W-arvo:  160

Optiikka:   kirkas/mikroprisma/satiini

Ta-luokka:     -25...+40 °C/-40…+50 °C

Elinikä:  L80B50 100 000 h

Ohjaus:  on/off, DALI

Kytkentä:  Pikaliitin tai kytkentäpääty/-kaapeli toisesta päästä/ 
läpijohdotus kaapeleilla, pikaliittimillä tai kytkentäpäädyillä

Tyypillinen asennuskorkeus:  3–8 m

Esimerkkikäyttökohteita:     liiketilat, urheilutilat, tuotantotilat, 
yleisvalaistus
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Linear S+  
– Saneeraus- ja uudiskohteisiin
SNEP Linear S+ on kustannustehokas ja luotettava yleisvalaisin, joka sopii 

monipuolisesti sekä saneeraus- että uudiskohteisiin. Laadukkaan valaisimen 

käyttökohteet vaihtelevat valitun optiikkavaihtoehdon ja teholuokan mukaan. 

Kierrätysalumiinista valmistettu runko takaa kestävyyden ja kierrätettävyyden. 

Linear S+ on pitkäikäinen ja valonlaadultaan erinomainen valaisin, joka täyttää 

urheilutilakestotestin vaatimukset.

Valaisimen mitat
A B

C
A    1550 mm
B    85 mm
C    75 mm
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Linear S+  
– Saneeraus- ja uudiskohteisiin

Ajantasaiset tuotekortit ja valonjakotiedostot 
löydät materiaalipankistamme: www.snep.fi

Linear S+
Teho:    54–88 W

Värilämpötila:  3000/4000/5000 K

Kotelointiluokka:   IP44/IP64

IK-luokka:  IK08

Valovirta:  7500–14 000 lm

Tyypillinen lm/W-arvo:  160

Optiikka:   kirkas/mikroprisma/satiini

Ta-luokka:     -25...+40 °C/-40…+50 °C

Elinikä: L80B50 100 000 h

Ohjaus:  on/off, DALI

Kytkentä:  Pikaliitin tai kytkentäpääty/-kaapeli toisesta päästä/ 
läpijohdotus kaapeleilla, pikaliittimillä tai kytkentäpäädyillä

Tyypillinen asennuskorkeus:  3–10 m

Esimerkkikäyttökohteita:    myymälät, urheilutilat, tuotantolinjat 
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Linear SR  
– Ramppiratkaisu myymälöihin
SNEP Linear SR on Linear-sarjan ramppiratkaisu. Valaisin on suunniteltu erityisesti myymälöiden 

ja muiden suurten tilojen joustavaksi valaistusratkaisuksi. Kustannustehokas Linear SR nostaa 

tuotteet kauniisti esille, jolloin ostosten tekokin sujuu mukavissa merkeissä. Optiikka luo tilaan 

miellyttävän valon ja optiikkavaihtoehdot mahdollistavat valaisinten käytön erilaisissa kohteissa.

Kierrätysalumiinista valmistettu runko siirtää lämpöä pois valaisimen elektroniikkaosista.  

Tyylikkään ja pelkistetyn ulkomuotonsa ansiosta Linear SR soveltuu erinomaisesti kauppaliikkeisiin.  

Linear SR luo erittäin miellyttävän valoaukon: optisten ominaisuuksiensa ansiosta valaisin saa 

aikaan tyylikästä valoa erittäin pienellä kiusahäikäisyllä. Pitkäikäinen ja huoltovapaa Linear SR 

täyttää urheilutilakestotestin vaatimukset.

Valaisimen mitat
A B

C
A    2440 mm
B    85 mm
C    75 mm
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Linear SR  
– Ramppiratkaisu myymälöihin

Ajantasaiset tuotekortit ja valonjakotiedostot 
löydät materiaalipankistamme: www.snep.fi

Linear SR
Teho:   67–150 W

Värilämpötila:  3000/4000/5000 K

Kotelointiluokka:   IP44

IK-luokka:  IK08

Valovirta:  9500–22 000 lm

Tyypillinen lm/W-arvo:  160

Optiikka:   kirkas/mikroprisma/satiini

Ta-luokka:    -25...+40 °C/-40…+40 °C (150 W)/-40…+50 °C

Elinikä: L80B50 100 000 h/50 000 h (150 W)

Ohjaus:  on/off, DALI

Kytkentä:   Pikaliitin tai kytkentäpääty/-kaapeli toisesta päästä/
läpijohdotus kaapeleilla tai pikaliittimillä

Tyypillinen asennuskorkeus:  3–10 m

Esimerkkikäyttökohteita:    Myymälät, tuotantotilat, ostoskeskukset, 
urheilutilat, tapahtumatilat
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Linear SI  – Teollisuuden 
valovoimainen moniottelija
Teollisuuden tarpeisiin kehitetty SNEP Linear SI soveltuu teollisuuden lisäksi myös 

urheilu- ja logistiikkatiloihin. Linear SI valaisee erinomaisesti jopa 14 metrin korkeudesta. 

Monipuolinen valaisin on valontuotoltaan ja -laadultaan teollisuusvalaisinten ehdotonta 

huippuluokkaa.

Kestävästä kierrätysalumiinista valmistettu runko suojaa valaisinta tehokkaasti kolhuilta. 

Lisäksi runko jäähdyttää ledin ja liitäntälaitteen teollisuuden vaihtelevissa ja vaativissa 

käyttölämpötiloissa. Linear SI takaa pitkän käyttöiän, ja muiden Linear-sarjan valaisinten 

tapaan se on nopea asentaa. Valaisin täyttää urheilutilakestotestin vaatimukset.

Valaisimen mitat
A B

C
A    1550 mm
B    85 mm
C    75 mm
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Linear SI  – Teollisuuden 
valovoimainen moniottelija

Ajantasaiset tuotekortit ja valonjakotiedostot 
löydät materiaalipankistamme: www.snep.fi

Linear SI
Teho:   110–145 W

Värilämpötila:  4000/5000 K

Kotelointiluokka:   IP44/IP64

IK-luokka:  IK08

Valovirta:  15 500–21 000 lm

Tyypillinen lm/W-arvo:  155

Optiikka:   kirkas/mikroprisma/satiini

Ta-luokka:   -25...+40 °C/-40…+40 °C (145 W)/-40…+50 °C

Elinikä:  L80B50 100 000 h (110 W)/75 000 h (130 W)/50 000 h (145 W)

Ohjaus:  on/off, DALI

Kytkentä:  Pikaliitin tai kytkentäpääty/-kaapeli toisesta päästä/
läpijohdotus kaapeleilla, pikaliittimillä tai kytkentäpäädyillä

Tyypillinen asennuskorkeus:  4,5–14 m

Esimerkkikäyttökohteita:   varastot, liikuntakeskukset, tuotantotilat, 
jäähallit
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Linear P 
–Valoisuutta mataliin tiloihin
Mataliin tiloihin suunniteltu SNEP Linear P on kotimainen valinta mm. 

pysäköintihalleihin, käytäviin, varastoihin sekä kunnossapidon ja huollon tarpeisiin. 

Toimiva rakenne tekee laadukkaasta valaisimesta edullisen hankkia, käyttää ja huoltaa. 

Kestävä Linear P valaisee hyvin myös tilan pystypintoja.

Huoltovapaa ja luotettava valaisin soveltuu sekä saneeraus- että uudiskohteisiin 

monipuolisten sähköisten kytkentävaihtoehtojensa ansiosta. Linear P -valaisimen  

valonjako on erikseen suunniteltu täyttämään juuri matalien tilojen valaistusvaatimukset.

A B

C
A    1250 mm
B    85 mm
C    75 mm

Valaisimen mitat
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Ajantasaiset tuotekortit ja valonjakotiedostot 
löydät materiaalipankistamme: www.snep.fi

Linear P
Teho:  27–68 W

Värilämpötila:  3000/4000/5000 K

Kotelointiluokka:   IP44/IP64

IK-luokka:  IK08

Valovirta:  3500–10 000 lm

Tyypillinen lm/W-arvo:  150

Optiikka:  prismoitettu PC-suoja

Ta-luokka:  -25...+40 °C/-40...+50 °C

Elinikä:  L80B50 100 000 h

Ohjaus:  on/off, DALI

Kytkentä:  Pikaliitin tai kytkentäpääty/-kaapeli toisesta päästä/
läpijohdotus kaapeleilla, pikaliittimillä tai kytkentäpäädyillä

Tyypillinen asennuskorkeus:  2,5–7 m

Esimerkkikäyttökohteita:  pysäköintihallit, varastot, takatilat, 
yleisvalaistus
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SNEP-yleiskiinnikkeet
asennustavan mukaan

Ta 25 °C

Ta 40 °C

Valonlähteen elinikä [h]
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Linear S, S+, SR - P1C Linear S, S+, SR - P1M Linear S, S+, SR - P1S

Linear SI P1C Linear SI P1M Linear SI P1S

Valonjakokaaviot

Linear P - P0M



Purso Oy – Kansainvälinen 
alumiiniasiantuntija

Purso Oy (valaistusjärjestelmät)
Alumiinitie 1, 37200 Siuro
Puhelinvaihde: 03 3404 111

www.snep.fi

Toimitusosoite: Alumiinitie 1 ovi 12, 37200 SIURO
Tarjouspyynnöt: tarjoukset_snep@purso.fi
Tilaukset: tilaukset_snep@purso.fi
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Huipputason pohjoismaalaista valaistusosaamista edustavat SNEP-valaisimet ovat Purso Oy:n tuotemerkki.  
Purso suunnittelee ja valmistaa laadukkaasti toteutetut alumiiniset valaistusratkaisut suomalaisella 
ammattitaidolla. SNEP-valaisimet valmistetaan Purso Greenline -kierrätysalumiinista, joka säästää 
luontoa ja vähentää 95 % raaka-aineen valmistamiseen käytettävää energiankulutusta.

Purso Oy on rakentanut vahvan aseman monipuolisena, kansainvälisesti toimivana alumiiniasiantuntijana.  
Valaistuksen lisäksi yritys suunnittelee ja tuottaa alumiinista valmistettuja ratkaisuja teollisuuden eri  
aloille sekä julkisivujärjestelmäratkaisuja. Purso Oy palkittiin Nokialla vuosisadan yrittäjänä 2017.


