
Energiansäästö vuodessa 15 330 kWh 

Rahallinen säästö 4600€/vuosi

100 Perinteisen 58W loisteputken 

korvaaminen 23W Opple LED-tubeilla 

sähkön hinnan ollessa 30c/kWh ja 

käyttöajan 12h päivässä

Valaistus usein unohtuu kiinteistön energian-

käyttöä tarkasteltaessa ja säästökohteita etsit-

täessä. Yritys, julkisrakennus, halli, maatila- ja 

varasto- tyyppisissä kiinteistöissä valaistus voi 

kuitenkin viedä jopa 40% kiinteistön sähkö-

energiasta.Yleisin valaisintyyppi maatiloilla ja 

halleissa on 58W loisteputki. T8 ja T5 loisteput-

ket poistuvat EU-markkinoilta 24. Elokuuta 2023. 

Siirtymäaikaa ei ole, vaan muutos on ollut asteit-

taista vuodesta 2006

Yli 60% pienempi 

energiankulutus

60% parannus 

viihtyvyyteen

Valtavasti parempi 

paloturvallisuus

5x pidempi

polttoaika

LED-putket käyttävät niin vähän 

energiaa että saadut säästöt 

maksavat investoinnin usein vain 

kuukausissa. Opple 23W 

LED-tubet käyttävät 62% 

vähemmän energiaa loisteputkiin 

verrattuna

Cornellin yliopiston tutkimuksessa 

valaistuksen merkittävä parannus 

vähensi kiinteistön käyttäjien silmä-

rasitusta 51%, päänsärkyjä 63% ja 

väsymystä 56%. Vaikutus eläimiin 

on myös erittäin positiivinen

Loisteputket kuumenevat 

käytössä ja varsinkin elinkaaren-

sa loppuvaiheessa jopa 200 

asteeseen, syöden valtavasti 

energiaa. LED-putket eivät 

kuumene lainkaan ja ovat 

moninkertaisesti turvallisempia   

LED-putkien polttoaika on 50 000h, 

verrattuna loisteputkien alle 10 000h  

käyttöikään. LED-putket antavat 100% 

valoa heti syttymishetkestä ja esiläm-

mitystä ei tarvita. Valo pysyy tasaisena 

ja kirkkaana koko putken eliniän

Valaistuksen päivittäminen on 
ylivoimaisesti nopein säästötoimi 
jonka kiinteistönomistaja voi tehdä

LED-Putkien edut

Loisteputket poistuvat markkinoilta 
Kesällä 2023, oletko valmis?

LED-putkiin siirtyminen on nopein energiatehokkustoimi 

jonka kiinteistönomistaja voi tehdä. 100 putken vaihdolla 

energiansäästö on vuodessa tuhansia euroja

230%
SIJOITETUN
PÄÄOMAN TUOTTO



Varastossa +4000, tilaus tehtaalta 2 viikkoa

23W, korvaa 58W loisteputken

3100 Lumenia

134 lumenia / W

4000 K värilämpötila

Yksipäinen IEC-yhteensopiva LED-putki

Patentoitu ohjain

CRI ≥ 80
Säteilykulma 220°

Polttoikä 50 000h

Päälle/poiskytkentöjä 100 000

*Suosittelemme kondensaattorin poistoa

Opple LED P T8 glass 1500 23W

OTA YHTEYTTÄ

Keskustele asiantunti-

jamme kanssa tai lähetä 

kuva vanhasta valaistuk-

sesta Lemkem Energia-

helppiin Whatsapissa 

040 486 0225

Asioi lähimmässä 

Lantmännen Agro- 

liikkeessä ja kysy 

LED-putkia tai koko 

valaistuksen 

uudistusta

Keskustele Chatissa 

energia-asiantuntijan 

kanssa osoitteessa 

www.lemkem.fi/lantmannen 

tai 

soita 020 7 549 430

Vieterikatu 11, 15700 Lahti energia@lemkem.fi

Valot vaihtoon! Miten edetään?
Kysy LED-putkia lähimmästä Lantmännen 

Agro -liikkeestäsi tai vieraile osoitteessa 

www.lemkem.fi/lantmannen
Lisää yhteystietoja esitteen alareunassa

Asiakaskoordinaattorimme keskustelee 

kanssasi valaistuksen tilanteesta ja pyytää 

mahdollisesti kuvia nykyisestä valaistuk-

sesta. Voit myös tehdä suoran tilauksen

Lähetämme tarjouksen jopa samana 

päivänä valaistuksen vaihdosta tai uudet 

putket jo seuraavana päivänä

Voit myös tilata uudet putket suoraan verk-

kokaupastamme www.lemkemclassic.fi ja 

käyttää koodia LANTMANNEN23LED

020 7 549 430Pääkonttori ja noutovarasto

15 330 kWh

SÄÄSTÖÄ VUODESSA 
100 PUTKEN VAIHDOLLA

”Sähkön siirtokulutus vähentyi saman 

tien puolella. Työntekijöiden parantuneen 

vireystilan myös huomaa, yövuorossa ei 

väsytä ja työ- ja kotimatkaturvallisuus on 

kasvanut sen seurauksena.”

Lue lisää referenssejä osoitteesta 

www.lemkem.fi/referenssit

Hinta 16,05€ / 19,90€
Alv 0% Alv 24%


