


Ensto lanseeraa uuden 4A-valaisinperheen, johon kuuluu neljä 
sisarusta. Sisaruksia yhdistää laadukas valo, yhtenäinen muoto-
kieli ja tyylikäs ulkonäkö. 

Perheenjäsenillä on omat vahvuutensa: älykäs Anna, luotettava 
Aava, huomaavainen Avara ja lahjakas Aamu. Piirteet täydentävät 
toisiaan ja 4A-valaisinperheellä luot juuri niin täydellisen valais-
tuksen kuin haluat, tilan luonteeseen sopien. Luo tilasta omasi 
4A-valaisinperheellä - teimme sen sinulle mahdolliseksi. 

4A-valaisimet –
Anna | Aava | Avara | Aamu



Suunnittelimme 4A-valaisin perheelle yhtenäisen muotokielen. 
Valaisimissa uutta on päätymuotoilu; voit valita kulmikkaan tai 
pyöristetyn ja luoda tilasta omanlaisesi. Geometrinen pääty sopii 
moderniin makuun, kun taas pyöristetty pääty tuo pehmeyttä ja 
lämpöä toimistoympäristöön. 

Anna, Aava, Avara ja Aamu ovat ilmeeltään yhtenäisiä, hyvän-
näköisiä ja valotehokkuudeltaan erinomaisia. Valaisinperheestä 
löydät sen mitä tarvitsetkin erinomaisen valaistuksen luomiseen 
toimisto- ja julkitilakohteissa. 

Avara, Anna, Aava ja Aamu 
Valitse 4A-valaisinperheen lukuisista piirteistä

sinulle sopivimmat - valon laadusta tinkimättä.



Anna on sisaruksista vanhin, niin viisas kuin älykäskin. Uppoon, pintaan tai 
ripustettavaksi - matalaluminanssiritilällä tai mikroprismaoptiikalla. Pyöreällä 
tai kulmikkaalla päätyvaihtoehdolla. Anna yllättää monipuolisuudellaan.



Anna System täydentää perhettä ketteryydellään. Laadukkaista moduuleista syntyvä 
valolinja luo designilla ja valo-optisella laadulla tasokkaan ja miellyttävän työympäristön 
toimistoihin ja muihin julkisiin kohteisiin. Anna System on osiensa summa.



Aava vakuuttaa luotettavuudellaan. Valaisin taipuu projektisi mukaan ja tuo 
rauhallisuutta työtilaasi varmalla otteella. Ohutrakenteinen kestävä ja tehokas 
Aava on parhaimmillaan luokka- ja toimistohuoneissa sekä työpisteissä.



Avara luo kruunun kohtaamiselle. Huomaavainen Avara tuo valoa neuvottelu-
huoneeseen ja huomioi tilanteet myös, kun valoa ei tarvita. Tyylikäs ja siro Avara 
mukautuu tilanteisiin ja antaa mahdollisuuden keskittyä kohtaamisiin.



Aamu on monipuolinen ja lahjakas moduulivalaisin. Aamun asennettavuus 
on huippuluokkaa ja se sujahtaa nopeasti erilaisiin kattorakenteisiin niin avo-
konttoreissa, toimistoissa kuin muissakin julkitilakohteissa. 



Ensto Workspaces
Älykästä valaistuksen ohjausta ja helppoa tilanhallintaa

Ensto Workspaces on langaton ohjausjärjestelmä, joka perustuu 
Wirepas Mesh -teknologiaan. Workspaces vastaa paitsi valaistuk-
sen, myös tilan, rakennuksen ja käyttäjän tarpeisiin koko elin-
kaaren ajan. Komissiointi on nopeaa eikä vaadi erityisosaamista 
– helppous on Ensto Workspacesin avainsana!

Enston 4A-valaisinperhe on valmis ja yhteensopiva Ensto Work-
spacesin kanssa optimoiden valaistuksenhallinnan parhaat ulot-
tuvuudet.



Ensto Workspaces 
-valaistus

QR-koodi
	> Yhdistää valaisimen ohjaus-

applikaatioon

 
Wirepas Mesh Node
	> Liittää valaisimet Wirepas-verkkoon 
	> Kuuntelee EnOcean BLE -painikkeita

 
Valaisimen PIR ja sensori
	> Liiketunnistus, vakiovalo-ohjaus  

(päivänvalo)

 
Ensto Workspaces -applikaatio: 
iOS ja Android
	> Ohjaus ja kommissiointi

Langaton ohjaus tilanhallinnan apuna

Työympäristöllä on yhä suurempi merkitys ja selkeä vaikutus tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. 
Workspaces on helppo ja nopea suunnitella uusiin kohteisiin ja on ylivoimaisen kustannusteho-
kas ratkaisu saneerauskohteissa, koska ohjauskaapeleita ei tarvita. Ensto Workspaces ohjaa va-
laistusta haluttaessa automaattisesti ja energia tehokkuus optimoidaan liiketunnistuksen avulla. 
Henkilökohtaisen säädön mahdollisuus lisää energiatehokkuutta entisestään.
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