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Muotoilultaan pelkistetty mutta moderni - 
Ensto Maestro 
 
Ensto täydentää ulkovalaisinvalikoimaansa lanseeraamalla uuden Maestro-puistovalaisimen. Ensto 
Maestrossa kohtaa skandinaavinen tyylikkyys ja tarkkaan mietityt yksityiskohdat - moderni ja 
pelkistetty muotoilu yhdistettynä kestävään tekniikkaan. Maestro soveltuu pihoihin, puistoihin ja 
kävelyteiden varteen paikkoihin, joissa tarvitaan tehokasta ja erinomaisesti hallittua valoa. 
 
Maestron tarkkaan suunniteltu valon hallinta on parhaimmillaan kävelyteiden varsilla, taloyhtiöiden 
pihoilla ja parkkialueilla. Valaisin luovuttaa valoa hallitusti kuitenkaan häikäisemättä sen valossa 
kulkevia. Tyylikäs muotoilu soveltuu niin perinteikkääseen kuin moderniin rakennettuun 
ympäristöön tuomaan esiin kulkuväyliä ja puistojen näkymiä. Maestro soveltuu erinomaisesti 
korvaamaan vanhan tekniikan valaisimia säilyttäen alkuperäisen muotokielen. Puistovalaisimesta 
on saatavilla kolme klassista värivaihtoehtoa: grafiitinharmaa, helmenharmaa ja musta. 
 
Kestävä ja tehokas Maestro  
 
Ensto Maestro on energiatehokas ja pitkäikäinen puistovalaisin ja sen materiaalit on suunniteltu 
kestämään vaihtelevia sääolosuhteita. Suositeltava asennuskorkeus on 3-5 m, josta se parhaiten 
valaisee piha- ja puistoreittejä. Valaisin on helppo ja nopea asentaa toimitukseen sisältyvän 
liitosjohdon avulla. Maestro on moderni ja tyylikäs puistovalaisin niin urbaaniin kuin 
perinteisempäänkin ympäristöön. 
 
Tekniset tiedot 
 

• Valotehokkuus 124 lm/W, tehot alussa 25W/3100lm ja 36W/4350lm 
• IP65, IK09 ja CLII 
• Valaisimen hattu ja pohjakuppi ovat pulverimaalattua alumiinia ja kupu UV-stabiloitua 

kirkasta polykarbonaattia, häikäisysuoja ja koristerenkaat akryylia 
• Pyörähdyssymmetrinen optiikka 
• 4000K, Ra > 80, tehokerroin 0,95  
• Liitosjohto 4,5 m VSKN(H07RN-F) 2x1,5 mm2 sisältyy toimitukseen 
• Asennus Ø 60mm pylvääseen 
• Käyttöympäristön lämpötila -40 - +30 °C  
• LED-moduulin elinikä 100 000h (L100B50), Ta=25 °C  
• MacAdam 3  
• Liitäntälaitteen elinikä 100 000 (10 % fr)  
• Projektiotuulipinta 0,092 m² 
• Ylijännitesuoja 6/10kV  
• CLO-toiminto vakiona 
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Räätälöimme Maestron projektiisi sopivaksi, saatavilla: 
• 1–10V  
• DALI  
• BaseDim (BD) - yöajan himmennys, 1-step 
• SmartDim - yöajan himmennys multistep  
• AmpDim  
• Lineswitch  
• 3000K 

 
Katso tarkemmat lisätiedot, ohjausratkaisut, mittakuvat ja valonjakotiedot Maestrosta. 
 
Lisätietoja 
 
Tommi Henttula, tuotepäällikkö, teollisuus- ja ulkovalaisimet, 
puh. 044 337 3401, tommi.henttula@ensto.com, ensto.fi 
 
Katso video: https://youtu.be/Z3v58bh58q4 
Lataa kuvia: https://media.ensto.com/l/RbSz-Thc2qDW 
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