
Tunnelmaa ja turvallisuutta 
HB-Vallivaloilla



HB-VALAISIN TUOTEPERHE
HB-Vallivalaisnsarja viimeistelee tyylikkäästi ja turvallisesti HB-Vallikivistä tehdyt kokonaisuudet. 
Valaisin tuo tunnelmaa ja turvallisuutta pihaan sekä korostaa kiven elävää pintaa. 

HB-VALLIVALAISIN pieni luomi
sisältää 3W:n LED-polttimon. Valaisin asennetaan vallikiviparin pienemmän kiven 
eli perhosen tilalle. Valaisimen koko on 160x98x190 mm. Valaisimen värivaihtoehdot 
ovat RST rosteri tai musta. IP luokka 44. Teho Gu 10, max 5W.

HB-VALLIVALAISIN iso luomi
sisältää 4,5W:n LED-polttimon. Valaisin asennetaan Isovallikiviparin pienemmän 
kiven eli perhosen tilalle. Valaisimen koko on 160x198x190 mm. Valaisimen värivaihto-
ehdot ovat RST rosteri tai musta. IP luokka 44. Teho Gu 10, max 5W.

HB-VALLIVALAISIN iso ritilä
sisältää kaksi 4,5W:n LED-polttimoa. Valaisin asennetaan Isovallikiviparin pienemmän 
kiven eli perhosen tilalle. Valaisimen koko on 160x198x190 mm. Valaisimen värivaihto-
ehdot ovat RST rosteri tai musta. IP luokka 44. Teho 2xGu 10, max 5W.

HB-VALLIVALAISIN 2-osainen
sisältää kaksi 4,5W:n LED-polttimoa. Valaisin asennetaan vallikiviparin pienemmän 
kiven eli perhosen tilalle. Valaisimen koko on 160x98x190 mm. Valaisinta on saatavana 
myös ritiläversiona, joissa värivaihtoehdot ovat RST rosteri tai musta. IP luokka 44. 
Teho 2xGu 10, max 5W.

HB-VALLIVALAISIN
sisältää 3W:n LED-polttimon. Valaisin asennetaan vallikiviparin pienem-
män kiven eli perhosen tilalle.Valaisimen koko on 160x98x185mm. Valai-
sinta on saatavana myös ritiläversiona, joissa värivaihtoehdot ovat RST 
rosteri tai musta. IP luokka 44. Teho Gu10, max 5W. 

HB-VALLIPISTORASIA
1-osainen HB-Vallipistorasia on saman kokoinen kuin vallivalokin (160 x98 x190 mm). 
Pistorasia asennetaan vallikiviparin pienemmän kiven eli perhosen tilalle.
Vallipistorasian väri on musta ja vaalean harmaa. IP luokka 44. 
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Valaisimien asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.

HB-VALLIVALAISIN TUNNELMA
sisältää 2W:n LED-polttimon. Valaisin asennetaan vallikiviparin pienem-
män kiven eli perhosen tilalle.Valaisimen koko on 160x98x185mm. Valai-
sinta on saatavana myös ritiläversiona, joissa värivaihtoehdot ovat RST 
rosteri tai musta. IP luokka 44. Teho G9, max 5W. 
HUOM! Tunnelmapaketti on tilattavissa myös vanhempiin vallivalaisimiin.

HB-VALLIVALAISIN RITILÄVALO
sisältää 4,5W:n LED-polttimon. Valaisin asennetaan vallikiviparin pienem-
män kiven eli perhosen tilalle.Valaisimen koko on 160x98x185mm. IP 
luokka 44. Teho Gu10, max 5W.

HB-MUURIVALO
Muurivalo on saman kokoinen kuin patinoitu muurikivi iso  (320 x160 x110 mm). 
Sisältää 7 LED:n moduulin, 5W., IP65. RST. Tarvitsee muuntajan 12V (IP65, voidaan 
ketjuttaa; yhteen sarjaan max 7 valaisinta)
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.

HB-MUURIVALO AADA kapea ja leveä
Aada on ns. pintavalo, joka asennetaan esim. muurikivi sileän pintaan valaisemaan ylös- 
tai alaspäin. Pintavaloja on saatavilla kahta eri kokoa Aada kapea ja Aada leveä.  
Aada kapean koko on 80x200x80 mm. Väri on harmaa. Sisältää 7W polttimon, IP54.
Aada leveän koko on 200x200x10 mm. Väri on harmaa. Sisältää 10W polttimon, IP54.
Molempia melleja on saatavilla pistorasialla.
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.

HB-LED NAUHA 
Valoled-nauha, 5m, 4,8W, 3000K. Tarvitsee muuntajan 35W. Asennustarvikkeina 
asennuslista, listan häikäisysuoja sekä listakiinnikkeet ja -päädyt.
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
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