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Pihalla tarvitaan valoja, jotta siellä on turvallista kulkea pimeälläkin. 
Yleisvalaisinten lisäksi pihalle voidaan luoda tunnelmaa asentamalla 
muureihin valaisimia. Muurivalaisimilla saa pihapiiriin ja kulkuväylille 
selkeän ja energiataloudellisen valaistuskokonaisuuden. Muurivalaisi-
milla valaiset kätevästi myös istutusaltaat. Ruduksen kaikkiin muurityyp-
peihin on saatavissa muureihin integroitavat led-valaisimet.  Tarkemmat 
asennusohjeet ovat tuotepakkauksessa. Lue aina pakkauksissa olevat 
asennusohjeet huolellisesti ennen asennustyöhön ryhtymistä.

Rudus Aitakivivalon asennus

Aitakivimuuriin on saatavissa metallikehyksellä varustetut Rudus Aitaki-
vivalo. Tarjolla kaksi eri kehysmallia, rosterinen kehys ja tummanharmaa 
lipallinen kehys. Valaisimet toimivat verkkovirralla ilman muuntajaa, jo-
ten ne kytketään suoraan verkkoon. Valonlähteenä on erittäin pitkäikäi-
nen ja energiaa säästävä verkkovirtainen led-valonlähde. Valaisimen 
asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.

 Pakkauksen sisältö:

• 1 kpl muuriin upotettava valaisin
• 1 kpl led valonlähde4W
• 2 kpl holkkitiiviste
• 1 kpl tiivistesetti
• asennus- ja käyttöohje

Toimitukseen sisältyy 4 W polttimo, mutta sen voi helposti vaihtaa te-
hokkaammaksi irrottamalla etupaneelin. Valaisimessa voidaan käyttää 
jopa 5 W:n GU10-kantaista led-polttimoa.

Muurivalojen asentaminen Paasikko-muuriin

Valonlähteenä on verkkovirrassa toimiva vaihdettava G9 led-valolähde. 
Paasikko-valo sopii suoraan käytettäväksi Paasikko-muurikivien kanssa 
ja korvaa yhden 140x140mm kokoisen Paasikko-muurikiven.

Muurivalopaketin sisältö

• 1 kpl valaisin, jossa sisällä vaihdettava LED 
lamppu

• 1 kpl häikäisysuojan plexi/ kehys
• Torx-ruuvit plexin kiinnittämiseen kehykseen
• 1 kpl sulkutulppa
• solumuovitarrat
• asennusohje

Muurivalaisimilla turvallisempi piha

Rudus Aitakivivalon kytkemisen 
hoitaa aina sähköalan ammattilai-
nen.

Paasikko-valo toimii matalavirtatek-
niikalla muuntajan kanssa. 
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Valmistelevat työt

• Mieti etukäteen, onko muurin lähellä virtalähdettä. Ellei ole, verkko-
virta kannattaa tuoda riittävän lähelle muuria jo ennen sen raken-
tamista. 

• Tuo johto muurille asennushiekassa tai muurin taustarakenteessa. 
Voit myös putkittaa johdon, mikäli asennuksessa käytetään betonia. 
Tällöin myös korjaus tai lisäjohdotus on helpompaa.

• Pujota johto asennettavan valaisimen kohdalle taustarakenteen tai 
muurikiven aukkojen kautta. Suositeltava asennuskorkeus on 30 
-50 cm maasta.

Valaisimen asentaminen

• Kytke valaisimen kaapeli muuntajaan: punavalkoinen ruskeaan + ja-
valkoinen siniseen -.

• Poista 2x1,5 mm² kaapelista päälieriste n. 7 cm matkalta ja sisäeriste
n. 1 cm matkalta.

• Vie kaapeli valaisimen takaosan holkkitiivisteen läpi ja kytke kytken-
täkasetin liittimiin. Kiristä holkkitiivisteet ja varmista, että holkkitii-
visteen läpi menevä kaapeli on kuorimatonta koko holkkitiivisteen
mitalta.

• Kun kyseessä on päättyvä asennus (sarjan viimeinen valaisin) kiin-
nitä holkkitiivisteen mukana tuleva sulkutulppa toiseen holkkitiivis-
teeseen.

Liittäminen verkkovirtaan

• Vasta suoritettuasi asennustyön voit liittää valaisin verkkovir-
taan!




