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SNEP on tulevaisuutta edustava avaimet 
käteen -ratkaisu kaikenkokoisiin tiloihin, kuten 
teollisuushalleihin, myymälöihin, toimis-
toihin, julkisiin tiloihin ja urheiluhalleihin. 
Se on modulaarinen ja älykäs, led-tekniikkaan 
perustuva ja langattomasti ohjattava valaistus-
järjestelmä, jolla on pitkä ja huoltovapaa 
elinkaari. 

Modulaarisuuden ansiosta SNEP on muunnel-
tavissa tilan muuttuvien tarpeiden mukaan. Se 
voidaan päivittää vaivattomasti sitä mukaa kun 
led-teknologia kehittyy. SNEP-valaistusjär-
jestelmä sisältää moduuleista koostuvan 
led-valaisinkiskoston, siihen soveltuvat 
valaisintyypit ja älykkään valonohjauksen. 

Langattomasti ohjattava  
vaLaistusjärjesteLmä
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huoltovapaa ja energiatehokas
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Purso Lighting Systems on osa Nokian Siu-
ros sa sijaitsevaa, alumiiniprofiileita ja niiden 
jatkojalosteita valmistavaa perheyritystä Purso 
Oy:tä. Purson yli 50 vuoden aikana kerryttämä 
tieto  taito alumiiniprofiileista ja niiden lämmön-
hallinnasta on ollut perustana suunniteltaessa 
SNEPin led-valaistusjärjestelmää. Led-valais-
tuksessa lämmönhallinta on erityisen tärkeää, 
sillä se vaikuttaa ledien pitkäikäisyyteen ja 
 tehokkuuteen. 

Purson oma rakennusjärjestelmäyksikkö 
kehittää ja  valmistaa monipuolisia alumiinisia 
profiilijärjes telmiä rakennusteollisuuden tarpei-
siin. Tätä osaamista on hyödynnetty valaistus-
järjestelmän yhdistämisessä rakennusten mui-
hin järjestelmiin. SNEP on Purson tuotemerkki, 
mikä takaa sen jatkuvan saatavuuden. Purson 
toimintaa ohjaavat sertifioidut ISO 9001:2008 

-laadunhallintajärjestelmä ja ISO 14001:2004 
-ympäristöjärjestelmä.

kaiken takana on aLumiini

äLykäs: 
langattomasti ohjattava

Led-vaLaistuksessa LämmönhaLLinta
on erityisen tärkeää ledien pitkäikäisyyden  
ja tehokkuuden kannalta.

aLumiinin jäähdytysominaisuudet:
ei erillistä jäähdytysmekaniikkaa, koska led-
moduulin jäähdytyksessä käytetään sekä 
moduulirunkoa että kiskostoa.

Purson tietotaito 
alumiiniprofiileista ja niiden 
lämmönhallinnasta
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Puusta PitkäLLe: 
ammattiLaisten kehittämä tuote
Valo on tunnelmanluoja, työkalu, edellytys ja 
mielentila. Elämäntapa. Siksi SNEP on suun-
niteltu yhdessä alan parhaiden arkkitehtien ja 
valaistus- ja sähkösuunnittelijoiden kanssa. 
Lopputuloksena on järjestelmä, joka ottaa huo-
mioon huippuammattilaisten erilaiset tarpeet ja 
takaa parhaan lopputuloksen valaistuskokonai-
suuteen. Näin valon hyöty ja potentiaali on 
maksimoitu, sillä valo on myös oleellinen osa 
työviihtyvyyttä.

SNEP on suunniteltu valaisun näkökulmasta  
– ja nimenomaan ledille. Ensin on profiloitu 
käyttötarkoitus ja vasta sen jälkeen tuote. 
Suunnittelussa on otettu huomioon tuotteen 

koko elinkaaren aikainen energiankulutus – 
tuotteiden valmistuksesta käyttöön ja kierrä-
tettävyyteen. Ensimmäiset suunnitteluversiot 
veistettiin puusta. Tuotteiden pääasiallinen 
valmistusmateriaali on alumiini, joka on 100 % 
kierrätettävää materiaalia.

Ledit eivät sisällä elohopeaa, toisin kuin 
 perinteiset loisteputkivalaisimet. SNEPin led-
valaistusjärjestelmä kuluttaa vain murto-osan 
perinteisen valaistuksen tarvitsemasta energias-
ta ja järjestelmä on erittäin pitkäikäinen. SNEP-
järjestelmän tarkoin valitut osat ja komponentit 
täyttävät vaativimmatkin direktiivit ja määräyk-
set. Järjestelmän osat on testattu ja sertifioitu.
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SNEP on suunniteltu yhdessä alan parhaiden arkkitehtien ja valaistus-  

ja sähkösuunnittelijoiden kanssa. SNEPin valaisinprototyypit veistettiin puusta. 
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Valoa Design Oy,  
Toimitusjohtaja,
Valaistussuunnittelija,  
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Sähkösuunnittelija
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SNEP-tuotekehityksessä on otettu 
huomioon suomalaiset ääriolosuhteet 
ja arktiset vaatimukset. Valaisimet on 
suunniteltu ympäristöön, jossa lämpö-
tila voi vaihdella 40 asteen pakkasesta 
60 asteen lämpöön.
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SNEP-järjestelmä on kehitetty ja valmistettu  
Suomessa. Tuotekehityksessä on otettu huo-
mioon suomalaiset ääriolosuhteet ja arktiset 
vaatimukset. Valaisimet on suunniteltu ympä-
ristöön, jossa lämpötila voi vaihdella 40 asteen 
pakkasesta 60 asteen lämpöön. SNEP-tuote-
kehitys suunnittelee ja testaa jatkuvasti energia-
tehokkaampia ja kestävämpiä tuotteita, jotka 
ovat yhteensopivia ja päivitettäviä nykyisten 
SNEP-tuotteiden kanssa.

SNEP-järjestelmässä led-valaistus on toteutettu 
ilman kompromisseja ja perinteisten valaistus-
ratkaisujen historiallisia rasitteita. Ledin erikois-
ominaisuudet on otettu huomioon kaikessa 

järjestelmään liittyvässä. Led-komponenttien 
pieni koko ja Purson alumiiniosaaminen ovat 
mahdollistaneet pienikokoisen, arkkitehtuuriin 
sulautuvan valaistusjärjestelmän toteuttamisen.

Valaisinten ja led-komponenttien kestävyyteen 
on kiinnitetty erityistä huomiota, sillä ledien 
tuottaman lämmön johtaminen valaisimesta kis-
kostoon on ollut yksi suurimmista panostuksista 
valaisinten pitkäikäisyyden turvaamiseksi. Purson 
kokemus alumiiniprofiilien lämmönhallinnasta  
on ollut siinä ensiarvoisen tärkeässä roolissa. 
SNEP-valaistusjärjestelmässä käytetään vain 
parhaita tasalaatuisia led-komponentteja, joiden 
saatavuus on turvattu myös tulevaisuudessa.

innoittajana 
Puhdas suomaLainen Luonto

energiatehokas

huoLtovaPaa

Pitkä käyttöikä
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SNEP-valaistusjärjestelmä sisältää kaiken tarvit-
tavan: useilla tavoilla asennettavan, moduuleista 
koostuvan led-valaisinkiskoston, siihen sovel-
tuvat valaisintyypit ja älykkään valonohjauksen. 
Alumiinikiskosto on suunniteltu kuljettamaan 
johdotukset ja toimimaan alustana kiskostoon 
erityisesti suunnitelluille SNEP-valaisimille. Jär-
jestelmä soveltuu lähes kaikkiin ohjaustapoihin.

SNEP rakentuu helppouden ympärille. Moduu-
leista koostuvista osista on suunnitteluvaihees-
sa helppo rakentaa tilaan sopiva kokonaisuus. 
Nopeiden SNEP-liitosten ansiosta valaisimien 
asennus on tehty mahdollisimman yksinkertai-
seksi. Asennuksen voi tehdä myös yksittäin, 
ilman kiskostoa; SNEP-älykkyys on silti sisään-

rakennettu. Langattomuuden ansiosta valonoh-
jausta voidaan päivittää tilan tarpeiden mukaan, 
ilman perinteisiä asennustöitä. Myös valaisinten 
paikkoja voi vaihtaa sujuvasti.

SNEP on älykäs, korkeatasoinen ja kansainväli-
sesti merkittävä tuoteinnovaatio. Se on vähä-
eleinen, tekninen ratkaisu, joka mahtuu pieneen 
tilaan. SNEP on myös visuaalisesti miellyttävä ja 
tyylikäs valaistusjärjestelmä.

Alumiinin ominaisuuksien ansiosta led-moduulin  
jäähdytyksessä käytetään sekä moduuli runkoa 
että kiskostoa, joten erillistä jäähdytysmekaniik-
kaa ei tarvita. SNEP on  EN 60598 -valaisinstan-
dardin mukainen FI- ja ENEC-sertifioitu tuote.

avainsanana heLPPous
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SNEP järjestelmän 
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Linear L valaisimen asentaminen
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SNEP-järjestelmän perustana on pienikokoi-
nen, moniin käyttötarkoituksiin ja -ympäristöihin 
soveltuva SNEP-kiskosto. Se yhdistää kiinteis-
tön katossa kulkevat perinteiset johtokourut 
sekä kosketinkiskot ja tarjoaa nämä samassa 
pienessä paketissa. Kiskosto ei itsessään 
sisällä tekniikkaa tai virranjohtimia, vaan virta 
valaisimille  saadaan kiskostoon asennettavasta 
lattakaapelista.

Kiskoston suunnittelussa on otettu huomioon 
myös muiden valmistajien tuotteiden yhteen-
sopivuus: kiskostoon on mahdollista asentaa 
yleisimmät kosketinkiskot. Kiskoston eri osat on 
valmistettu alumiinista ja näin ollen se on erit-
täin kevyt, vaikka jäykkyys on huippuluokkaa. 
Liitospaloilla jatkettavan SNEP-kiskostomoduulin 
vakiopituudet ovat kolme tai kuusi metriä ja se 
voidaan lyhentää määrämittaan asennuspaikalla.

SNEP on ääni, joka kuuluu kun valaisin  
asennetaan paikalleen: SNEP on 
valaistuksen tulevaisuuden ääniraita.

Perustana kiskosto
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kiskoston osat

H-kisko
Pienikokoinen, asennuksessa näkyviin jätettävä 
valaisinkiskosto. Kiinnitetään kattoon pinta- tai 
riippuasennuksena.

Alakattokiskot
Mahdollistavat monipuoliset asennustavat  
yleisimpiin alakattoratkaisuihin.

Muoto-osat
SNEP+-muoto-osilla kiskoston ilmettä voi-
daan muokata erilaisiin ympäristöihin sopiviksi. 
Muoto-osat kiinnitetään napsauttamalla paikoil-
leen, ilman työkaluja. Osia valmistetaan myös 
asiakkaan toivomusten mukaan.

SNEP+ wave
SNEP+ wave -lisäosan avulla minimalistinen 
SNEP-kiskosto voidaan muuttaa sulavalinjai-
seksi valaisinjärjestelmäksi.

Ripustimet
Vaihtoehtoina katto- tai 
tankoripustimet,  
asennustavasta riippuen.

KISKON JATKAMINEN

PÄÄTYKAPPALEEN ASENTAMINEN
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Purso Oy  
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