Den finska LED-lysrörs
producenten Valtavalo
går från klarhet till klarhet

D

agens marknad för LED-lysrör
är rena djungeln med många
olika slags av aktörer. De flesta
produkterna kommer från Kina
eller Korea. Men inte alla. Den
finska LED-lysrörs tillverkaren
Valtavalo nämns som “miraklet
från Kajaani”.
Nycklarna bakom framgången är den extremt höga
kvaliteten med hela 125.000
brinntimmar, de längsta på
marknaden. Tack vare den bety-

dande kostnadsbesparingen på
energi samt installations- och
underhållskostnader, blir de totala
livcykelkostnaderna (TCO) för
Valtavalo G4 LED-lysrör de lägsta.
Bland kunderna nämns
ofta Höganäs AB, ett världsledande företag inom metalpulvertillverkning, som efter att ha testat
LED-lysrör från flera leverantörer
slutligen valde Valtavalos LEDlysrör.
De första LED-lysrören in-

stallerades redan i februari 2013.
Dessa var av den äldre modellen
G3 med brinntid på 50.000 timmar
(Ta25°C) (att jämföras med det nya
G4 modell med 125.000 timmars
brinntid). G3-rören installerades i
Höganäs ”Krosshall” där de lyser
24/7 i en temperatur på 40-45
grader. Under sommarmånaderna
går temperaturen upp till 60 grader.
Fyra år senare, i mars 2017,
säger Peter Struwe, Elenergiansvarig på Höganäs, att de
endast har bytt ut något enstaka
rör av de 7.000 från Valtavalo,
mot att de tidigare var tvungna
att regelbundet byta rör. Enligt
Peter Struwe “har besparingen
med Valtavalos LED-lysrör varit
avsevärd. Dessutom tål Valtavalos
rör de höga temperaturerna och
skakningarna i Krossen, vilket
tidigare orsakade problem med de
flesta andra rör.”
“Kvalitén på Valtavalos
produkter är säkrad då produkterna
tillverkas i egna helautomatiska
robotlinjer i Finland. Lysrörskomponenter är av högsta kvalité
och varje lysrör genomgår en
automatiserad testprocess och
får ett eget testprotokoll som kan
härledas via den unika QR-kod
på varje individuellt rör”, säger
Valtavalos Försäljningschef, Matti
Tossavainen.
“Våra G4 LED-lysrör tål

den allra tuffaste miljön och
har dessutom marknadens generösaste garantivillkor på hela 7
år. Våra kunder kan vara trygga
avseende kvaliteten på produkter”,
fortsätter han.

FAKTA
Den finska LED-lysrörs tillverkaren
Valtavalo är den enda LED-lysrörs
tillverkaren i Norden. Den långa
livstiden i kombination med ett
konkurrenskraftigt pris gör lysrören
till de mest kostnadseffektiva
på marknaden. Läs mera: www.
valtavalo.se.

