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Om grönsakerna är felaktigt upplysta el-
ler om kaffepaketen i de nedre hyllorna 
står i skymundan är det lätt för kunden 
att strunta i produkten. Också första 
intrycket vid ytterdörren påverkar: hur 
har ljuset tagits i beaktande vid entrén 
och hur upplever kunden det, hur starkt 
är ljuset och är det för stora kontraster 
i lokalerna? I allmänhet skapar man en 

känsla av rymd vid ingången och ser 
till att de vertikala ytorna inte är alltför 
dunkelt upplysta.

Säljande belysning. Då maten ser bra 
ut och man kan läsa också den minsta 
texten på etiketterna är det lätt att köpa. 
Bra belysning får produkterna att se 
lockande ut.

Energieffektiv lösning. Kombinatio-
nen av den bästa verkningsgrad som 
marknadens effektivaste led-teknik kan 
erbjuda och intelligent styrning leder 
som bäst till 70-85% energibesparing 
jämfört med belysning utan styrning.

Rätt optik. I butiksutrymmet behövs 
mer belysning på hyllorna än i korrido-

I dagligvaruhandeln är nyckelordet daglig. Varorna får inte stå kvar i hyllan, så alla försälj-
ningshinder måste bort. Dåligt fungerande belysning hindrar inte försäljningen helt och hål-
let, men får den lätt att minska.

rerna. Särskilt de vertikala ytorna måste 
beaktas i planeringen. Genom att välja 
rätt optikalternativ kan man märkbart 
förbättra belysningseffektiviteten på de 
vertikala ytorna.

Trygg livscykel. Ett lågt behov av 
service i kombination med Greenleds 
makalösa, upp till åtta år långa garanti-

tid, innebär bekymmersfria butiksbesök 
– år efter år. Belysningens betydelse 
märks under alla butiksbesök. Livsmed-
el, kläder, glasögon och bilar säljer bätt-
re då kunden ser dem i rätt belysning. 
De intelligenta belysningslösningarna 
kan följa kundens rörelser i butiken och 
reglera belysningens styrka i enlighet 
med vart kunden är på väg och vilka 

produkter man vill att han eller hon 
ska lägga märke till. Greenled erbjud-
er effektiva och försäljningsfrämjande 
belysningslösningar för dagligvaru-
handel, specialbutiker, bilhandlare och 
järnhandlare.

     Intelligent styrning. Om det är 
skymning utomhus får man också sänka 
belysningens styrka i butiksentrén. Och 
på motsvarande sätt är det behagligare 
att stiga in i butiken en klar och solig dag 
ifall kontrasten i förhållande till världen 
utanför butiken inte är för stor.

Välplanerad belysning är en  
central del av kundupplevelsen

av våra kunder rekommenderar  
förbehållslöst Greenled.92% 
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Samma lokal –  
3 olika belysningar tips för  

planeraren3
1. Bekanta dig med objektet. Ta reda på vilken 

sorts lokal det är frågan om – vad gör man där, 
vem gör det, när arbetar man? Belysningens 
mängd och kvalitet bestäms av andvändnings-
ändamalet. På samma gång klarnar möjlighe-
terna att utnyttja belysningens styrsystem och 
göra besparingar på energiförbrukningen. 

2. Välj den lämpligaste lösningen. Det är lätt att 
besluta vilken belysning som passar bäst när du 
känner till Greenleds produktgrupper. Green-
leds belysningsexperter hjälper gärna till om du 
har frågor om belysningslösningar. 

3. Ta användaren i beaktande. En god belysning 
beaktar användaren och olika arbetssituationer 
för att förbättra arbetssäkerheten och produkti-
viteten.

Med intelligent belysning uppnår man 
märkbara kommersiella fördelar. Man 
kan exempelvis införa logaritmisk 
reglering i butikerna så att ljusstyr-
kan ökar då kunden närmar sig hyllan 
eller försäljningsutrymmet. Kundens 
upplevelse förbättras och produkterna 
hamnar i fokus. På motsvarande sätt 
uppnår man en stor energibesparing 
genom att optimera mängden belysning 

och kompensera för underhållsfaktorn. 
Med intelligent belysning får man rätt 
belysning vid både påfyllning i hyllorna 
och vid städning. Belysningen kan också 
styras med timer så den anpassas enligt 
mängden ljus utomhus. Med hjälp av 
ett flertal sensorer kan man undersöka 
kundernas beteende och utrymmenas 
användningsgrad. Ett intelligent system 
informerar om både servicebehov och 

verklig energiförbrukning. Led-belys-
ning garanterar en bekymmersfri och 
långlivad belysningslösning för butikens 
olika utrymmen. Styrningen möjliggör 
en lägre effektanvändning vilket sänker 
belastningen och förlänger armatu-
rernas brukstid ytterligare. I praktiken 
kan man säga att styrlogiken fördubb-
lar led-teknikens och elektronikens 
livscykel.

Man köper mer när man ser bättre

     OMEGA BATWING  
OMEGA-RAMPARMATUREN MED BATWING-OPTIK RIKTAR LJUSET MOT 
HYLLPRODUKTERNAS VERTIKALA YTOR.

      OMEGA BRED
MED HJÄLP AV EN BRED LJUSFÖRDELNING BLIR BÅDE HYLLOR OCH 
GÅNGAR EFFEKTIVT BELYSTA.

     OMEGA SMAL
SMAL OPTIK PASSAR SÄRSKILT BRA FÖR ATT LYSA UPP GÅNGARNA.

OMEGA-RAMPBELYSNING PASSAR BÄST SOM KOSTNADSEFFEKTIV 
BELYSNING FÖR BUTIKSLOKALER OCH UTRYMMENA MELLAN HYL-
LORNA. ARMATUREN BÖR MONTERAS MED JUSTERBARA SKEN-
FÄSTEN PÅ ELLER MELLAN BELYSNINGSSKENORNA. ARMATURENS 
SJÄVBÄRANDE KONSTRUKTION GÖR DEN ENKEL ATT MONTERA.



Omega-ramparmaturen erbjud-
er med sin energieffektivitet och 
mångsidighet en kostnadseffek-
tiv belysningslösning för butiker, 
hyllmellanrum samt kassa-/
aulautrymmen. Den självbäran-
de armaturkonstruktionen är 
lätt att montera på eller mellan 
belysningsskenorna med juster-
bara skenfästen. Belysningen 
i butiken får mångsidig ljus-
spridning samt många effek-
talternativ för att förverkliga en 
energieffektiv belysning. 

Omega Mini erbjuder en energi-
effektiv och ändamålsenlig op-
tiklösning för allmänbelysning. 
Mångsidiga installationsmöjlig-
heter utan särskilda fästdon.

Armaturer

Control strategy. TS Tidsstyrning 10-50 % (Smart Time Scheduling), DLHV Dagsljusigenkän-
ning 15-25 % (Daylight Harvesting), CLO/TT Uppgiftsspecifik styrning och Kompensation för 
underhållsfaktor CLO 20-30 % (Task Tuning)

OCC Närvarodetektion 35% (Occupancy Control), PC Personlig styrning 20-38 %
(Personal Control), LS Kompensation för toppar/elastisk efterfrågan 10 % (Load Shedding)

Armatur enligt behov

Delta Track är en stilren ske-
narmatur för punktbelysning i 
affärslokaler. Hållbar alumini-
umstomme och mångsidiga opti-
kalternativ garanterar en långlivad 
och ändamålsenlig belysningslös-
ning.

Gamma-armaturen är en håll-
bar allmänarmatur för butikens 
lagerutrymmen, lastbryggor och 
parkeringshallar. Mångsidiga tillval 
finns att tillgå för en enkel och 
snabb montering, av såväl enskilda 
som kedjekopplade och genom-
kopplade armaturer.

Eco R II lyser effektivt upp buti-
kens lagerutrymmen, lastbryg-
gor och parkeringshallar. Eco R 
II är en högkvalitativ allmänar-
matur, som kombinerar energi-
effektivitet med lång livslängd.

Alfa Line är en högkvalitativ 
allmänarmatur som bjuder på 
mångsidig ljusspridning med en 
exceptionellt låg bländnings-
grad. Med tilläggsegenskapen 
Smart Active blir armaturen 
intelligent och självlärande; den 
granskar användningsgraden 
och dagsljuset. Armaturen fås 
också med reglerbar färgtem-
peratur (tunable white), vilket 
underlättar upprätthållandet av 
en naturlig dygnsrytm.

Styrningslösningar för butiken.
I affärslokaler och stormarknader är det 
med tanke på de stora helheterna klokt att 
använda ett skilt styrsystem för att reglera 
hela byggnadens belysning. För detta än-
damål rekommenderar Greenled Osram 
ENCELIUM DALI. Det är ett backnet-baserat 
system lämpligt för styrning av hela fastig-
hetens belysning och lätt att integrera med 
andra fastighetsautomationssystem.

Den effektivaste tekniken. I Greenleds 
armaturer används marknadens effektivas-
te led-teknik. Det innebär verkningsgrad av 
toppklass och absolut pålitlighet. Kompo-
nenterna införskaffas med omsorg från de 
största, utvalda tillverkarna.

Butik Armaturer Control strategy* ENCELIUM Osram /Helvar Digidimm

Omega 
ramp 2,7m

Omega Mini Delta Track Gamma ECO R II Alfa Line Square Pure Square 
Microprism

Sirius TS DLHV CLO/TT OCC PC LS

Butik, allmänbelysning x x x

Hyllmellanrum (höjd 3,5-4,0m) UGR‹19 x x x

Kassaområden/aulor x x

Punktbelysning x

Lager IK 8 x x x x

Lastbryggor IK 8 x x x x

Kontor UGR‹19 UGR‹19 x x x x x

Parkeringshallar IK 8 x x x x

parkeringsplats LDT 08 x x x

Fasader LDT 05/03 x x x

On/off och DALI x x x x 1-10V x x x x

Smart Active x

Astrodimm x

Kedjekoppling x x x x x x

Genomkoppling x x x

Wago/Estonet x x x

ENCELIUM™



VARFÖR VÄLJA

GREENLED

1. Enkel planering. Med Greenleds belysningslös-
ningar går planeringen lätt och effektivt. Färdiga 
grundlösningar finns för att spara projektörens tid. 

2. Expertis. Greenleds experter erbjuder stöd och råd 
under belysningsprojektering samt vid valet av en 
lämplig belysningslösning. Vi vill göra belysnings-
projektörens arbete bekymmersfritt. 

3. Bästa pris-kvalitetförhållandet. Våra armaturers 
långa livslängd i kombination med upp till 90% 
mindre energiförbrukning samt låga underhållsut-
gifter innebär att Greenleds helhetslösning har ett 
pris-kvalitetsförhållande som är överlägset andra 
aktörers.

www.greenled.se


