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TYYLIKÄS. ÄLYKÄS.
VALOVOIMAINEN.Den finländska Purso SNEP® är en flexibel och mångsidig 

belysningslösning för industrihallar, affärer, lagerlokaler, 

motionsutrymmen, parkeringshallar samt offentliga 

utrymmen. Purso SNEP®-belysningen ger ökad produktivitet, 

effektivitet, trygghet och trivsel. 

Belysningen lyfter fram produkterna och gör dem lockande 

och lätta att sälja. Med Purso SNEP®-belysning kan du skapa  

stämning, styra människor och samla information  

om miljön och människors rörelser.

Purso SNEP® – Ett nytt 
sätt att planera belysning

Purso SNEP® Linear – Långvarig 
belysning på användarens villkor
Den finländska armaturfamiljen Linear är en mångsidig lösning 
för modern belysning. Den pålitliga Linear-belysningen passar  
i utrymmen av olika storlek. De högklassiga armaturerna har  
en konstruktion av hållbart och återvinnbart aluminium.

Tack vare sin långa livslängd och utmärkta verkningsgrad  
överträffar Linear-armaturerna även de högsta förväntningarna. 
Armaturerna är lätta att installera och använda, och erbjuder  
en lång och underhållsfri livscykel.

b e l y s n i n g s l ö s n i n g

M A D E  I N  F I N L A N D
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Individuell och modern belysning 
direkt till objektet
Armaturerna i Linear-serien har en utmärkt ljuskvalitet. De 
kostnadseffektiva armaturerna tillverkas på Pursos fabrik med 
snabba leveranser och anpassas till objektet enligt beställning. 

Alla armaturer i Linear-serien har samma moderna design, 
vilket skapar en enhetlig stil i utrymmen med varierande 
ljusbehov. Linear-armaturerna har ett brett sortiment av olika 
fästanordningar.  Samma fästen passar alla modeller. 
 

Dra nytta av monterings- och 
kopplingsinstruktionerna
På Purso SNEP®:s webbplats hittar du animerade och tydliga 
videor för montering och koppling, t.ex. för att koppla anslut-
ningsdelen, takmontering, rampmontering och montering på 
hängande skenor.

Välj en passande belysningslösning med hjälp  
av Linear-produktväljaren

Med hjälp av produktväljaren på Purso SNEP®:s webbplats finner 
du en individuell Linear-belysningslösning för olika objekt och  
utrymmen. Med hjälp av lite bakgrundsinformation kan vi  
erbjuda en unik och monteringsklar Linear-produktlösning  
som motsvarar dina behov.

Hitta en passande kopplingslösning

I Linear-produktväljarens mångsidiga sortiment finner du bl.a.  
det förmånligaste och mest passande alternativet för ditt objekt.  
I produktväljaren kan du också läsa om de olika elektriska kopp-
lingsalternativen och avgöra vilket alternativ som bäst motsvarar 
dina behov.

Besök webbplatsen: www.snep.se
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Linear S  – Flexibel belysning 
på objektets villkor
Den kostnadseffektiva armaturen Purso SNEP® Linear S består av en stilren och robust 

aluminiumstomme som innehåller högklassig optik och den senaste tekniken. Den 

pålitliga och långlivade Linear S är en basarmatur för produktionsutrymmen och butiker. 

Med hjälp av optikalternativen kan armaturen anpassas till utrymmet. Linear S kraven på 

hållbarhet för iddrottshallar och går enkelt och snabbt att montera vid renovering 

och nybyggnad.

Armaturens mått
A B

C
A    1250 mm
B    85 mm
C    75 mm
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Uppdaterade produktkort och ljusfördelningsfi-
ler finns i vår materialbank: www.snep.se

Linear S
Effekt:    27–68 W

Färgtemperatur:  3000/4000/5000 K

Kapslingsklass:   IP44/IP64

IK-klass:  IK08

Ljusflöde:  4000–11 000 lm

Typiskt lm/W-värde:  160

Optik:   klar/mikroprisma/satin

Ta-klass:     -25...+40 °C/-40…+50 °C

Livslängd:  L80B50 100 000 h

Styrning:  on/off, DALI

Koppling:               

Typisk monteringshöjd:  3–8 m

Exempel på användningsobjekt:  

Snabbkoppling eller anslutningsdel/kabel i ena änden/genom- 
föring med kablar, snabbkopplingar eller anslutningsdelar

affärslokaler, idrottshallar, produktions- 
utrymmen, allmän belysning
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Linear S+ – Passar vid
renovering och nybyggnad
Purso SNEP® Linear S+ är en kostnadseffektiv och pålitlig armatur för allmän 

belysning, som passar för renovering och nybyggna och nybyggen. Den högklassiga 

armaturens användningsområde kan varieras med olika effect och optikval.  

Stommen är tillverkad av återvunnet aluminium vilket garanterar hållbarhet och gör 

den recyclebar. Linear S+ är en långlivad armatur med utmärkt ljuskvalitet, 

som uppfyller kraven på hållbarhet för iddrottshallar.

Armaturens mått
A B

C
A    1550 mm
B    85 mm
C    75 mm
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Linear S+ – Passar vid
renovering och nybyggnad

Uppdaterade produktkort och ljusfördelningsfi-
ler finns i vår materialbank: www.snep.se

Linear S+
Effekt:    54–88 W

Färgtemperatur:  3000/4000/5000 K

Kapslingsklass:   IP44/IP64

IK-klass:  IK08

Ljusflöde:  7500–14 000 lm

Typiskt lm/W-värde:  160

Optik:   klar/mikroprisma/satin

Ta-klass:     -25...+40 °C/-40…+50 °C

Livslängd: L80B50 100 000 h

Styrning:  on/off, DALI

Koppling:   
 

Typisk monteringshöjd:  3–10 m

Exempel på användningsobjekt:    affärer, idrottshallar, 
produktionslinjer 

Snabbkoppling eller anslutningsdel/kabel i ena änden/genom- 
föring med kablar, snabbkopplingar eller anslutningsdelar
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Linear SR  
– En ramplösning för affärer
Purso SNEP® Linear SR är Linear-seriens ramplösning. Armaturen är planerad som en flexibel belys-

ningslösning för i synnerhet affärslokaler och andra stora utrymmen. Den kostnadseffektiva Linear SR 

lyfter fram produkterna på ett vackert sätt, vilket ger en trevlig shoppingupplevelse. Optiken skapar ett 

angenämt ljus i lokalen och de olika optiklösningarna gör att armaturerna kan användas för olika objekt.

Stommen av återvunnet aluminium leder bort värmen från armaturens elektroniska delar.

Tack vare den stilrena och enkla designen passar Linear SR utmärkt i butiksmiljöer. Linear SR skapar  

ett ytterst angenämt ljusfält: armaturens optiska egenskaper ger ett stilfull belysning med  

mycket liten bländning. Den långlivade och underhållsfria Linear SR uppfyller kraven  

i hållbarhetstestet för idrottshallar.

Armaturens mått
A B

C
A    2440 mm
B    85 mm
C    75 mm



9

Linear SR  
– En ramplösning för affärer

Uppdaterade produktkort och ljusfördelningsfi-
ler finns i vår materialbank: www.snep.se

Linear SR
Effekt:   67–150 W

Färgtemperatur:  3000/4000/5000 K

Kapslingsklass:   IP44

IK-klass:  IK08

Ljusflöde:  9500–22 000 lm

Typiskt lm/W-värde:  160

Optik:   klar/mikroprisma/satin

Ta-klass:    -25...+40 °C/-40…+40 °C (150 W)/-40…+50 °C

Livslängd: L80B50 100 000 h/50 000 h (150 W)

Styrning:  on/off, DALI

Koppling:   Snabbkoppling eller anslutningsdel/kabel i ena 
änden/genomföring med kablar eller snabbkopplingar

Typisk monteringshöjd:  3–10 m

Exempel på användningsobjekt:  affärer, produktionsutrymmen, köpcenter, 
idrottshallar, evenemangsutrymmen
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Linear SI  – Industrins  
lyskraftiga mångkampare
Purso SNEP® Linear SI är utvecklad för behoven inom industrin och passar också i 

idrottshallar och logistikutrymmen. Linear SI ger utmärkt belysning upp till 14 meters 

höjd. Den mångsidiga armaturens ljusutbyte och ljuskvalitet hör till den absoluta 

toppklassen bland industriarmaturer.

Stommen av hållbart återvunnet aluminium skyddar armaturen effektivt mot stötar. 

Dessutom kyler stommen ner led-belysning och kopplingsdon för industrins varierande  

och krävande temperaturer. Linear SI har en lång livslängd och i likhet med övriga 

armaturer i Linear-serien är den snabbmonterad. Armaturen uppfyller  

kraven i hållbarhetstestet för idrottshallar.

Armaturens mått
A B

C
A    1550 mm
B    85 mm
C    75 mm



11

Linear SI  – Industrins  
lyskraftiga mångkampare

Uppdaterade produktkort och ljusfördelningsfi-
ler finns i vår materialbank: www.snep.se

Linear SI
Effekt:   110–145 W

Färgtemperatur:  4000/5000 K

Kapslingsklass:   IP44/IP64

IK-klass:  IK08

Ljusflöde:  15 500–21 000 lm

Typiskt lm/W-värde:  155

Optik:   klar/mikroprisma/satin

Ta-klass:   -25...+40 °C/-40…+40 °C (145 W)/-40…+50 °C

Livslängd: 

Styrning:  on/off, DALI

Koppling:   
 

Typisk monteringshöjd:  4,5–14 m

Exempel på användningsobjekt:   lager, sportcenter, 
produktionsutrymmen, ishallar

L80B50 100 000 h (110 W)/75 000 h (130 W)/50 000 h (145 W)

Snabbkoppling eller anslutningsdel/kabel i ena änden genom- 
föring med kablar, snabbkopplingar eller anslutningsdelar
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Linear P 
–Ljus i låga utrymmen
Purso SNEP® Linear P som planerats för låga utrymmen är det finska valet vid 

planering av låga utrymmen bl.a. parkeringslokaler, korridorer, lager, underhåll och 

service. Armaturens egenskaper gör den till ett fördelaktigt val vid inköp, användning 

och service. Den hållbara Linear P lyser också effektiv upp lodräta ytor.

Den underhållsfria och pålitliga armaturen passar både vid renovering och nybyggen 

tack vare de mångsidiga elektriska kopplingsalternativen. Linear P-armaturens 

ljusfördelning är planerad för att uppfylla belysningskraven i låga utrymmen.

A B

C
A    1250 mm
B    85 mm
C    75 mm

Armaturens mått
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Uppdaterade produktkort och ljusfördelningsfi-
ler finns i vår materialbank: www.snep.se

Linear P
Effekt:  27–68 W

Färgtemperatur:  3000/4000/5000 K

Kapslingsklass:   IP44/IP64

IK-klass:  IK08

Ljusflöde:  3500–10 000 lm

Typiskt lm/W-värde:  150

Optik:  prismatiskt PC-skydd

Ta-klass:  -25...+40 °C/-40...+50 °C

Livslängd:  L80B50 100 000 h

Styrning:  on/off, DALI

Koppling:   
 

Typisk monteringshöjd:  2,5–7 m

Exempel på användningsobjekt:  parkeringshallar, lager, förråd, 
allmän belysning

Snabbkoppling eller anslutningsdel/kabel i ena änden/genom- 
föring med kablar, snabbkopplingar eller anslutningsdelar
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Purso SNEP® standardfästen 
och monteringssätt
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Linear S, S+, SR - P1C Linear S, S+, SR - P1M Linear S, S+, SR - P1S

Linear SI P1C Linear SI P1M Linear SI P1S

Isoluxdiagram

Linear P - P0M



Purso Oy – En internationell 
aluminiumexpert

Purso Oy (valaistusjärjestelmät)
Alumiinitie 1, 37200 Siuro
Puhelin: +358 3 3404 111
Sähköposti: tarjoukset_snep@purso.fi

www.snep.fi 
www.purso.fi
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Purso SNEP®-armaturerna representerar nordisk belysningskunnande i toppklass och är Purso Oy:s varu-
märke. Purso planerar och tillverkar högklassiga belysningslösningar i aluminium med finsk yrkesskicklig-
het. Purso SNEP®-armaturerna görs av Purso Greenline återvunnet aluminium, som sparar på naturen 
och minskar energiförbrukningen för framställning av råvara med 95 %.

Purso Oy har uppnått en stark position som en mångsidig aluminiumexpert med internationell verksamhet. 
Vid sidan av belysningsprodukter planerar och tillverkar företaget produktlösningar av aluminium för olika 
industribranscher samt för fasadsystem. Purso Oy utsågs till århundradets företagare i Nokia 2017.

Purso Ab (belysningssystem)
Ringvägen 100 E 9tr office 902, 118 60 Stockholm
Telefon: +46 703 709 730
Email: belysning@purso.se

www.snep.se 
www.purso.se


