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Pitkän elinkaaren valaistusta kohteeseen kuin kohteeseen, nyt jopa langatonta 
valaistuksen ohjausta:  

Uusilla OSRAM SubstiTUBE® LED -valoputkilla 
edistyksellisiä valaistusratkaisuja edullisesti ja 
energiatehokkaasti 
 
LED-valoputket valtaavat tällä hetkellä vauhdilla valaistusmarkkinoita. OSRAM SubstiTUBE® 
LED-valoputket soveltuvat mainiosti niin energiatehokkuudeltaan kuin kestävän tekniikkansa 
ansiosta T5- ja T8-loistelamppujen seuraajaksi. Tarjolla on malleja ja ratkaisuja lähes 
jokaiseen kohteeseen. Loistelamppujen vaihtaminen LED-valoputkiksi tuottaa säästöjä niin 
energiankulutuksessa kuin ylläpitokustannuksissa. Uuteen OSRAM SubstiTUBE® T8 
Connected LED -valoputkeen yhdistettävien sensorien avulla valaistuksen ohjaus tapahtuu 
kätevästi langattomasti. 
 
OSRAM SubstiTUBE LED -valoputkien valikoima on uudistunut. Innovatiivisia OSRAM SubstiTUBE LED -
valoputkia on nyt saatavana myös elektronisella liitäntälaitteella varustetuille T5-
loistelamppuvalaisimille. Myöskin sytytin- tai kuristinkäyttöisille valaisimille sopivia malleja on saatavilla 
entistä energiatehokkaampina. Nyt markkinoille tullut Universal-malli sopii kummankin tekniikan 
valaisimiin. Markkinoiden ensimmäinen langattomasti ohjattava ja himmennettävä LED-valoputki 
SubstiTUBE Connected tulee mullistamaan valaistuksen. SubstiTUBE Connected LED -valoputken avulla 
älykäs valaistus on mahdollista tuoda myös vanhoihin asennuksiin ilman muutostöitä valaisimiin . 
 
”OSRAM SubstiTUBE LED -valoputket ovat nykyajan valaistusratkaisuja parhaimmillaan. Niiden puolesta 
puhuvat niin energiatehokkuus, käyttöikä kuin tuotetakuu. Kun nämä tekijät otetaan huomioon, niin 
loistelamppujen korvaaminen OSRAM SubstiTUBE® LED-valoputkilla maksaa itsensä takaisin nopeasti. Ja 
sen jälkeen jokainen käyttötunti tuottaa säästöjä säästöjen päälle – rahassa, energiassa ja 
hiilidioksidipäästöissä. Meidän ydinosaamistamme on LED-teknologia ja panostamme siihen täysillä”, 
kertoo LEDVANCE tuoteasiantuntija Kai Pietilä. 

 



OSRAM SubstiTUBE® LED -valoputket päihittävät perinteiset T8- ja T5-loistelamput 
energiatehokkuudella, taloudellisuudella ja käyttöiällä 

Uudet OSRAM SubstiTUBE® LED -valoputket ovat monella tapaa parempia kuin perinteiset T8- ja T5-
loistelamput. Plug & play -ominaisuuden ansiosta niiden asennus on nopeaa, helppoa ja turvallista ilman 
uudelleenjohdotusta myös vanhoihin valaisimiin. Yksi suuri ero perinteisiin loistelamppuihin verrattuna 
on se, että LED-valoputki syttyy heti täyteen valovirtaansa välkkymättä. Valotehokkuus on jopa 150 
lm/W ja energiansäästö jopa 70 prosenttia loistelamppuihin verrattuna, langattomalla SubstiTUBE® 
Advanced T8 Connected vakiovalosäätö/liikkeentunnistus-ratkaisulla jopa 90 prosenttia. LED-
valoputkien käyttöikä on jopa viisi kertaa perinteisiä loistelamppuja pidempi ja säästöt kattavat 
hankintakustannukset hyvin nopeasti. 
 
OSRAM SubstiTUBE® T8 Connected UO  
OSRAM SubstiTUBE® T8 Connected EM LED -valoputki korvaa 1 200 – 1 500 mm:n pituiset T8-
loistelamput ja niiden asentaminen on yhtä helppoa kuin perinteisen T8-loistelampun asentaminen. 
Suositeltuja käyttökohteita ovat tuotantotilat, varastot ja pysäköintitilat.  
 
OSRAM SubstiTUBE® Advanced T5 / T5 UO 
OSRAM SubstiTUBE® Advanced T5 HF LED -valoputket ovat markkinoiden ensimmäisiä korvaajia 
perinteisille 49 ja 80 W:n T5-loistelampuille liitäntälaitekäytössä. Todellinen plug & play -sovellus.  
Ne näyttävät ja tuntuvat loisteputkilta lasirungon ansiosta. Suositeltuja käyttökohteita ovat varastot, 
käytävät ja myymälätilat.  
 
OSRAM SubstiTUBE® T8 Universal 
OSRAM SubstiTUBE® T8 Universal LED -valoputki selviytyy haasteellisimmistakin valaisinratkaisuista. Sen 
kanssa ei tarvitse tietää kummalla teknologialla valaisin on toteutettu. OSRAM SubstiTUBE® T8 Universal 
korvaa 1200-1500 mm:n pituiset T8-loistelamput. Se on täydellinen ratkaisu moneen tilanteeseen, 
jolloin käytetystä teknologiasta ei ole varmuutta. 
 
OSRAM SubstiTUBE® Advanced / UO 
OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 EM ja HF korvaa 600, 1200 ja 1500 mm:n T8-loistelamput. Se on oikea 
valinta tehokkuutta vaativiin ammattilaiskohteisiin, kuten tuotantotiloihin ja varastoihin.  
 
OSRAM SubstiTUBE® Value T8 
OSRAM SubstiTUBE® Value T8 EM ja HF korvaa 600, 1200 ja 1500 mm:n T8-loistelamput, ja ne näyttävät 
ja tuntuvat loisteputkilta lasirungon ansiosta. Ne sopivat erityisesti kustannustehokkuutta vaativiin 
paikkoihin, kuten porraskäytäviin ja autotalleihin.  
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LEDVANCE Oy on OSRAM GmbH:n itsenäinen tytäryhtiö ja yksi maailman johtavista valaistustuotteiden 
toimittajista niin ammattikäyttöön kuin kotitalouksille. Yritys tarjoaa edistyksellisiä LED-lamppuja sekä laajan 
valikoiman perinteisiä valonlähteitä, standardisoituja valaisimia ja verkotettuja valaistusratkaisuja. LEDVANCE 

toimii yli 120 maassa ja sillä oli noin 9000 työntekijää heinäkuun 2016 alusta lähtien. Vuonna 2015 yleisvalaistus oli 
noin 40 prosenttia OSRAMin liikevaihdosta eli noin kaksi miljardia euroa. 
 


