
FLEXIA
Ylivoimainen tuoteperhe ainutlaatuisille kaupunkivalaistusratkaisuille



VALLOILLEENPäästä luovuutesi  
Eri malleja, useita kokoonpanoja, sama DNA. FLEXIA tarjoaa erinomaisen 
mahdollisuuden ainutlaatuisen kaupunkivalaistusratkaisun rakentamiseen.

Mitä jos pystyisit unohtamaan rajoitukset ja luomaan jotain erityistä erilaisissa 
kohteissa asuville ja käyville ihmisille? FLEXIA vähentää teknisiä rajoituksia, tuo 
suunnitteluun johdonmukaisuutta ja antaa mahdollisuuden hyödyntää uusimpia 
innovaatioita. Se on monipuolinen ja esteettisesti edistyksellinen teknologinen 
kokonaisuus, joka auttaa vapautumaan teknisistä hankaluuksista.

FLEXIA Maxi
60–80 LED / 10 000–20 000 lm

FLEXIA Midi
10–40 LED / 1 000–13 500 lm

FLEXIA Top
10–40 LED / 1 000–11 500 lm

FLEXIA
ON UUDENLAINEN 
MAHDOLLISUUS 
KAUPUNGEILLE JA 
ARKKITEHDEILLE, JOTKA 
HALUAVAT KEHITTÄÄ 
KAUPUNKIELÄMÄÄ JA 
ULKOILUMAHDOLLISUUKSIA. 
DESIGN ON ELÄMYS.
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SCALA

MONA

LISA
YHDESSÄTäydelliset 

FLEXIA+SOFIA

FLEXIA Midi ja Maxi hyödyntävät erityistä kiinnikevalikoimaa ja tarjoavat 
tyylikkäitä ratkaisuja monenlaisiin kokoonpanoihin. Sofia-varsista on 
saatavana yksi- ja kaksivartisia ja seinä- ja sivuasennettavia malleja, 
jotka täyttävät kohteen kuin kohteen vaatimukset. FLEXIA Midi voidaan 
liittää myös Evens-varteen.

kruunu

kruunu

kruunu

lisäosa lisäosa

YKSITYISKOHDAT RATKAISEVAT

COPPA QUATTRO
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Schréder pyrkii tarjoamaan kahden maailman parhaat puolet: 
huipputeknologiaa maailman johtavalta toimijalta ja tiiviin 
asiakassuhteen, joka tuo yksilöllisyyttä jokaiseen projektiin.

Schréder Studio tarjoaa räätälöityä suunnittelua, joka vastaa asiakkaiden 
teknisiin haasteisiin riippumatta siitä, liittyvätkö ne sähköisiin 
ominaisuuksiin, liitettävyyteen vai suorituskykyyn. Schréder Signature 
-osasto on kumppani, jonka kanssa voit keskittyä estetiikkaan ja kehittää 
yhdessä räätälöityjä, tyylikkäitä ulkovalaistusratkaisuja, jotka luovat 
puitteet ainutlaatuisille visuaalisille elämyksille.
Kahta samanlaista paikkaa ei ole. Miksi et siis korostaisi kohteen 
omaleimaisuutta juuri oikealla muotoilulla?

FLEXIA
Schréder 
Signature 
tekee 
konsepteista 
todellisuutta 
ja herättää 
ideat henkiin!
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JALOKIVIKruunun- 
Valaistusta voidaan joskus pitää pelkkänä hyödykkeenä ja valaisimia kaupunkien 
perusmukavuuksina. Se ei kuitenkaan ole koko totuus: kaikkien valaisimien ei 
tarvitse näyttää samalta.

FLEXIA luo uuden dynamiikan ja rikkoo sääntöjä. Sisäänrakennetuilla mukautetuilla 
ominaisuuksillaan FLEXIA tarjoaa mahdollisuuden luoda jotain täysin erilaista. Sen 
avulla voi tukea paikan tarkoitusta, kaupungin perintöä tai kokonaisuuden visuaalista 
identiteettiä. Mielikuvitusta ei rajoita mikään.
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LISÄOSA
CROMA

Ihmiset ja kaupungit ovat aina liikkeessä. Joka viikko on aihetta juhlia, 
muistella tai osoittaa huomiota.

Yhteisöt jakavat mielellään merkityksellisiä hetkiä ja juhlistavat erityisiä tilaisuuksia. 
FLEXIA näyttää todellisen luonteensa ja auttaa luomaan kiinnostavia julkisia tiloja, 
lisäämään sosiaalista vuorovaikutusta ja herättämään yhteishenkeä ja ylpeyttä. 

TUNNELMAVangitse hetken

Miksi valaisinten  
pitäisi olla tylsiä?
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FLEXIA: design ilman toimivaa 
tekniikkaa ei ole mitään

Valonjaot edistyneeseen 
valaistuksen hallintaan

Aina oikea
värilämpötila

Avoimet ja
yhdistetyt ratkaisut

Suora pääsy
huoltoportaaliin

Pitkä käyttöikä,
käyttöä kestävät ratkaisut
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JOKA HETKEENOikeanlaista valoa 
Valitseminen on luopumista. Oikean värilämpötilan valinta ei ole helppo 
tehtävä.

On yleisesti tiedossa, että kylmäsävyinen valkoinen valo parantaa suorituskykyä, 
kun taas lämmin valo on suotuisampi ihmisten ja eläinten luontaisille rytmeille. 
Mitä jos sinun ei tarvitsisi valita? Schréder FlexiWhite -ratkaisu, joka esiteltiin 
yhdessä FLEXIAn kanssa, tarjoaa vapauden käyttää jokaiseen tilaisuuteen sopivaa 
värilämpötilaa. Olipa kyseessä ennalta ohjelmoidut skenaariot, etäohjaus-
järjestelmä, anturiohjaus tai näiden kaikkien yhdistelmä, FlexiWhite-ratkaisun 
avulla voit mukauttaa valaistuksen tason ja värilämpötilan joustavasti paikkaan ja 
aikaan sopivaksi.

Kuinka tämä 
on mahdollista?

LED-moduulien kokoonpanossa 
käytetään kahdentyyppisiä ledejä 
(esim. 2200 K ja 3000 K), joten voit valita 
toisen kahdesta värilämpötilasta tai sekoittaa 
niitä eri tasoilla (himmennys) väripaletin 
luomiseksi. Koska linssit peittävät koko 
LED-moduulin, valonjako pysyy samana 
värilämpötilasta riippumatta.

MALLI #1

3000 K

2700 K

2200 K

AMBER

8H 9H 10H 11H 0H 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H
Luontoa häiritsemätön, 

mahdollisimman himmeä 
turvallisuuden varmistava valaistus

Liiketunnistus, mahdollisimman
turvallinen ja mukava valaistus 

(hyvä näkyvyys)

AMBER 3000 K

Luonnollisen ympäristön vaaliminen, moottorittoman liikkumisen tukeminen

Paikka: Pyörä-/kävelytie
FLEXI WHITE -ratkaisu: Amber oletuksena, 
tunnistuksella 3000 K.
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MALLI

MALLI

#2

#3

Alkuilta / aikainen aamu
Piristävä tunnelma

Alku-/myöhäisilta
Rauhallisempi tunnelma   

Yö
Täysin rauhallinen tunnelma

3000 K – 30 luksia 2700 K – 20 luksia 2200 K – 5 luksia

Kesä  
(luonnolliset värit)

Talvi 
(lämpimämpi tunnelma)

3000 K 2200 K

Houkuttelevuus, tunnelma ja vuorokausirytmi

Mukautuminen luontoon ja vuodenaikoihin

Paikka: Kaupungin keskusta
FLEXI WHITE -ratkaisu: 2200–3000 K (portaaton säätö).

Paikka: Kylä, laskettelukeskus
FLEXI WHITE -ratkaisu: 2200 K ja 3000 K

3000 K

2700 K

2200 K

8H 9H 10H 11H 0H 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H

TOIMINNAN
TUKEMINEN

PROGRES-
SIIVINEN
HERÄTYS

IHMISEN LEPOAJAN / 
LUONNON HUOMIOIVA 

YÖTILA
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LOISTAVAT IDEATTumma taivas,
Huippuluokan optiseen suunnitteluun perustuvan PureNight-konseptinsa avulla 
Schréder tarjoaa parhaat ratkaisut, joiden ansiosta voimme jälleen ihailla yötaivasta 
kaupungin valoja sammuttamatta. Schréder 

PureNight: 
kohdistaa 
valon vain 
sinne, missä 
sitä tarvitaan.

YLÖSPÄIN
HEIJASTUVA VALO

PILVIEN TAKAISIN
HEIJASTAMA VALO

SUORAAN YLÖSPÄIN
SUUNTAUTUVA VALO

HAJAVALO

HÄIKÄISY-
ALUE

SUORA
HÄIKÄISY
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ympäristövaatimuksia 
Noudata tiukimpia 

Jokaisella maalla, ellei peräti alueella, on omat ympäristösäännöksensä.
Ne voivat olla löyhiä tai tiukkoja ja keskittyä joihinkin tiettyihin kriteereihin.
Ranskan hallitus sääti 1. tammikuuta 2020 uuden kansallisen lain, jota pidetään 
nyt yhtenä Euroopan rajoittavimmista.

PureNight-sertifiointiohjelmisto takaa sen, että Schréder-valaistusratkaisut täyttävät 
ympäristölait ja -vaatimukset. Schréderillä on oma sertifioitu laboratorionsa, jonka monet 
riippumattomat sertifiointielimet ovat hyväksyneet.

 > Ylöspäin suuntautuva valo (ULOR) saa olla enintään 1 %.

 > Häikäisy: vähintään 95 % valopäästöistä rajoitetaan kulmiin, 
jotka ovat alle 14,5 astetta vaakatasosta.

 > Rajoittaakseen sinistä valosaastetta värilämpötilan (CCT) on 
oltava alle 3000 K.

 > Valon määrän tulee olla alle 35 lm/m².

 > Asuintaloihin suunnattu häiritsevä sekä vesiväylien ja 
merialueiden kaikenlainen valaiseminen on kielletty.

Ranskan lainsäädännön asettamat rajoitukset:
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LIITETTÄVYYTTÄFiksua

Schréder ei halua rajoittaa sinua omalla ohjausjärjestelmällään. Siksi FLEXIA 
tarjoaa peräti kaksi avointa ja yhteensopivaa vaihtoehtoa, jotka perustuvat alan 
standardeihin. Näin saat vapauden luoda yhteenliitetyn valaistusjärjestelmän, 
joka on valmis älykaupunkijärjestelmiin.

Zhaga D4i eli ZD4i: paremmat yhdessä!
Zhaga-yhteenliittymä yhdisti voimansa DiiA:n kanssa ja kehitti ”Zhaga-Dali 4 
intra-luminaire Dali” -sertifioinnin, niin kutsutun ZD4i:n. Zhaga-yhteenliittymän 
perustajajäsenenä Schréder on osallistunut ZD4i-sertifiointiohjelman luomiseen  
ja tukee ryhmän aloitetta yhteensopivan ekosysteemin standardoimiseksi.
Tätä taustaa vasten lienee itsestään selvää, että FLEXIA on ZD4i-sertifioitu.

NEMA tai Zhaga,
pidä langat 
käsissäsi!

TOINEN LIITIN

ZHAGA-D4i-
ULKOVALAISIN

ZHAGA-D4i-LIITIN
(ANTURI JA/TAI LANGATON 

OHJAINLAITE)

D4i-OHJAIN

ZHAGA-
LIITIN

VALAISIMEN SISÄINEN
DALI-VÄYLÄ

12



NEMA tai Zhaga:
tee tietoinen valinta
Molemmilla ekosysteemeillä on puolensa. Schréder tarjoaa molempia 
ratkaisuja ja voi auttaa sinua tekemään viisaan valinnan projektiisi.

NEMA Zhaga D4i

TÄ
R

KE
IM

M
ÄT

 O
M

IN
A

IS
U

U
D

E
T

Yleisesti tunnettu
Yli 50 ohjain-, LED- ja ohjausjärjestelmä-
valmistajaa on käyttänyt tätä liitintä 
menestyksekkäästi jo vuosien ajan.

Uusi ekosysteemi
Perustuu D4i-tietoliikenneväylään, joka 
varmistaa täydellisen yhteensopivuuden 
useiden laitteiden (ohjaimet, hallinta-
laitteet, läsnäoloanturit) välillä

Joustava
Toimii tällä hetkellä sekä 1-10v- että  
Dali2-protokollalla, tulevaisuudessa 
D4i:llä tai jollakin muulla.  
Kaksi määrittelemätöntä nastaa.

Turvallinen, mutta teholtaan rajallinen
Solmun jännite on vain 24 volttia, mikä  
lisää asennusturvallisuutta. Tämä rajoitus 
voi kuitenkin estää joidenkin älykaupunki-
sovellusten käytön ja voi rajoittaa  
ohjauslaitteen kaistanleveyttä. ZD4i  
toimii ainoastaan Dali-protokollalla.

Laiteohjelmiston etäpäivitys
Älykaupunkiteknologian kehittyessä  
ohjausratkaisuja – ja valaistus-
järjestelmän älykkyyttä – voidaan  
päivittää etäyhteydellä.

Arkkitehtuurin rajoitukset
D4i-protokolla ei pystyisi lähettämään 
valaistuksen ulkopuolista dataa, mikä 
rajoittaisi ZD4i-antureiden käyttöä datan 
siirtämistä pilveen.

TÄ
R

KE
IM

M
ÄT

 E
D

U
T Kypsä tekniikka Sulautuu valaisimeen

(pieni liitin, pienet ohjaimet...)

Asennus toimii myös tulevaisuudessa Edullisempi liitin
(mutta kalliimpi ohjain)

Suuri kaistanleveys
(ihanteellinen älykaupunki- ja big data 
-sovelluksiin)

Hyvä yhteensopivuus
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HELPOMPAA!Tehdään elämästä 

 > Välitön irtikytkeytyminen 
avattaessa

 > Avaaminen/sulkeminen 
ja asennus/irrotus ilman 
työkaluja

 > LED-tekniikka + 
elektroniikka samalla levyllä

 > Samanlaiset LensoFlex®4-
optiikat koko valikoimassa  
(Midi ja Top)

 > Ihanteellinen varaosien 
tehokkaaseen hallintaan

 > Rajattu valikoima, vähäinen 
varastoinnin tarve huoltoa varten

 > Innovatiivinen IzyHub: 
helppo johdotus ilman 
työkaluja virransaantia ja 
liitettävyyttä varten

FLEXIA-tuotteita ei ole suunniteltu vain kaunistamaan valaistusjärjestelmiä.
Se ilmentää myös tavoitteitamme nostaa asennus- ja huoltotoimet uudelle 
huipputasolle.
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Smart Label:
lyhyin tie 
huolto
portaaliimme!

 > Pääset valaisintietoihin

 > Merkitse valaisimiin sijaintitiedot

 > Lisää omat viitteesi

 > Tee valaisimen vianmääritys

 > Tilaa varaosia
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Monet valaisimista, jotka toimitimme kaupungeille 1970-luvulla, toimivat yhä. 
Olemme ylpeitä siitä, koska se osoittaa, että tekniset konseptimme, joiden 
tarkoituksena on pitää tuotteemme käytössä mahdollisimman pitkään, ovat 
jo näyttäneet tietä kestävämpään maailmaan.

Nyt otamme askeleen pidemmälle kohti kiertotaloutta.
Kiertotalouden tavoitteena on pienentää ympäristövaikutusta optimoimalla kaikki 
materiaalivirrat.
Kiertotaloudessa tuotteet suunnitellaan ja rakennetaan osaksi arvoketjua, jossa 
niitä käytetään niin pitkään kuin mahdollista.
Ominaisuuksistaan riippuen ne voidaan sitten käyttää uudelleen, kunnostaa, 
päivittää tai kierrättää.
Circle Light -arvioinnissa tuotteitamme arvioidaan 12 kriteerillä, jotka kattavat 
tehokkuuden, huollon helppouden sekä purkamisen ja kierrätyksen osa-alueet.

FL
EX

IA

LIGHTCircle

16



FLEXIA saa 4 tähteä 
Circle Light -arvioinnissa. Se on tuotteen tehokkuuden, mutta 
myös kahdeksan kiertotaloutta tukevan edun ansiota.

 > Laadukas mekaaninen rakenne mahdollistaa IP 66-  
ja IK 09 -luokitukset.

 > Avaamiseen, johdotukseen ja LED-tekniikan 
irrottamiseen ei tarvita työkaluja

 > Kaikkien toiminnallisten osien rakenne on modulaarinen.

 > Valaisimen purkamisessa on vain seitsemän vaihetta – 
tai vähemmän.

 > Materiaalit ovat helposti kierrätettäviä.

 > Liitettävyys on erinomainen: valaisin voidaan liittää 
tavallisilla korkeajännite- (NEMA) ja matalajännite-
liittimillä (Zhaga).

 > Tuotetiedot ovat saatavana skannaamalla QR-koodi.

 > Tuotteella on pitkä käyttöikä: se on suunniteltu 
tarjoamaan tehokkuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta  
25 vuoden ajan.
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Tyyppi A
Valaisimen  
asennusosa

Käytetään 
yhdessä

FLEXIA Midi, 
varsiasennus

390 
mm

Varren päälle,  
Ø 60 mm

Varsi, 
Ø 42–48 mm, 
pituus 120 mm

FLEXIA Midi, 
varsiasennus 
sisäsovitteella

249 
mm

Ø 48 mm sovite 
varren sisään,  
pituus 125 mm

Varsi, Ø 60 mm

FLEXIA Midi,  
neliömäinen 40 x 
40 mm:n asennus 

sivulta

326 
mm

Neliömäinen,  
40 x 40 mm

Neliökiinnike,  
40 x 40 mm

FLEXIA Midi,  
Säätönivel, 

varsiasennus

458 
mm

Varren päälle,  
Ø 60 mm

Varsi, 
Ø 42–48 mm, 
pituus 100 mm

FLEXIA Midi,  
Säätönivel, 

sisääntyöntyvä 
varsiasennus 

sivulta

473 
mm

Sisääntyöntyvä 
asennusvarsi, Ø 

48 mm, pituus 125 
mm

Putki, Ø 60 mm

FLEXIA Midi,  
Säätönivel, 

neliömäinen 60 x 
50 mm:n asennus 

sivulta

458 
mm

Neliömäinen,  
60 x 50 mm

Neliökiinnike,  
60 x 50 mm

FLEXIA Midi,  
Säätönivel, 

Sivuasennus 1” 
kierteellä

483–
539 
mm

Säätönivel 1” 
uroskierteellä

1” naaraskierteellä 
varustettu varsi

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Tyyppi A
Valaisimen  
asennusosa

Käytetään 
yhdessä

FLEXIA Midi,  
Säätönivel, 

sivuasennus 1” 
kierteellä

483 
mm

Säätönivel 1” 
naaraskierteellä

1” uroskierteellä 
varustettu varsi

FLEXIA Midi,  
Säätönivel, pinta-

asennus

458 
mm

Pinta-asennus Seinä

FLEXIA Midi,  
Säätönivel, 

takakiinnike-
asennus

458 
mm

Asennus 
sylinterimäiseen 

napaan

Sylinterimäinen 
napa

FLEXIA Midi,  
kiinteä 

vaijeriasennus

258 
mm

kiinteä 
vaijeriasennus

Vaijeri, Ø 4–6 mm

FLEXIA Midi,  
köysikannatteinen 
pyörivä asennus

(Dexo-tyyppi)

300 
mm

Pyörivä 
köysikannatteinen 

asennus

Vaijeri,  
Ø 4–10 mm

FLEXIA Midi,  
ripustettu, 

kiinteä 1” kierre

226 
mm

1” uroskierre
1” naaraskierteellä 
varustettu varsi

FLEXIA Midi,  
ripustettu,  

kiinteä 1” sisäkierre

257 
mm

1” naaraskierre
1” uroskierteellä 
varustettu varsi

A

A

A

A

A

FLEXIAAsennusmahdollisuudet ja vaihtoehdot
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Tyyppi A
Valaisimen  
asennusosa

Käytetään 
yhdessä

FLEXIA Midi,  
Säätönivel, 

sivuasennus 1” 
kierteellä

483 
mm

Säätönivel 1” 
naaraskierteellä

1” uroskierteellä 
varustettu varsi

FLEXIA Midi,  
Säätönivel, pinta-

asennus

458 
mm

Pinta-asennus Seinä

FLEXIA Midi,  
Säätönivel, 

takakiinnike-
asennus

458 
mm

Asennus 
sylinterimäiseen 

napaan

Sylinterimäinen 
napa

FLEXIA Midi,  
kiinteä 

vaijeriasennus

258 
mm

kiinteä 
vaijeriasennus

Vaijeri, Ø 4–6 mm

FLEXIA Midi,  
köysikannatteinen 
pyörivä asennus

(Dexo-tyyppi)

300 
mm

Pyörivä 
köysikannatteinen 

asennus

Vaijeri,  
Ø 4–10 mm

FLEXIA Midi,  
ripustettu, 

kiinteä 1” kierre

226 
mm

1” uroskierre
1” naaraskierteellä 
varustettu varsi

FLEXIA Midi,  
ripustettu,  

kiinteä 1” sisäkierre

257 
mm

1” naaraskierre
1” uroskierteellä 
varustettu varsi

H

A

Tyyppi A
Valaisimen  
asennusosa

Käytetään yhdessä

FLEXIA Midi,  
ripustettu, 
 säätönivel, 

1” kierre

380–
447 
mm

Säätönivel 1” 
uroskierteellä

1” naaraskierteellä 
varustettu varsi

FLEXIA Midi,  
ripustettu,  
1” kierre

756 
mm

1” uroskierre
1” naaraskierteellä 
varustettu varsi

FLEXIA Midi,  
ripustettu, 
1” sisäkierre

787 
mm

1” naaraskierre
1” uroskierteellä 
varustettu varsi

FLEXIA Midi, 
ripustettu, 
säätönivel,  

1” kierre

910–
977 
mm

Säätönivel 1” 
uroskierteellä

1” naaraskierteellä 
varustettu varsi

A

A

A

Tyyppi A
Valaisimen  
asennusosa

Käytetään 
yhdessä

FLEXIA Midi,  
ripustettu, 
säätönivel,  
1” sisäkierre

910–
977 
mm

1” naaraskierre
1” uroskierteellä 
varustettu varsiA

FLEXIA Top
FLEXIA Midi,  
Sofia-varsi

Ø1 504 mm 504 mm

Ø2 60 tai 76 mm 60 mm

H 752 mm 140 mm

A - 400 mm

Ø1

H

Ø2

H

Ø2
Ø1

A

Tekijänoikeus © Schréder S.A. 2021 - Julkaisija: Stéphane Halleux - Schréder International Services S.A. - rue de Mons 3 - B-4000 Liège (Belgium) - Tässä olevat tiedot, 
kuvaukset ja kuvat ovat vain ohjeellisia. Alan kehityksen takia saatamme joutua muuttamaan tuotteidemme ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta. Koska asia voi koskea 
eri ominaisuuksia yksittäisten maiden vaatimusten mukaan, pyydämme sinua kääntymään puoleemme. 19



6 M / 20”

8 M / 26”

4,5 M / 15”

L1

L3
L2

Ø1Ø1

L1

L1 L1

Ø2 Ø2

Ø2Ø2Ø2Ø2

L3 L3 L3 L2

L1 1200 mm | 47”

L2 445 mm | 17”

Ø1 76 mm | 3”

L3 400 mm | 15”

Ø2 60 mm | 2”


