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Tillräcklig ljusmängd. Den typiska 
situationen i en industrilokal är att man 
vill få ut mycket ljus ur en enda belys-
ningspunkt. Minimering av energiför-
luster betonas i stora hallar som också i 
övrigt slukar el. Det finns standarder för 
belysningen i lager, produktionslinjer och 
monteringsutrymmen för precisionsarbe-
te och det är skäl att inte tumma på dessa 
minimivärden. Därför är EN-standarderna 
ett bra rättesnöre för planeraren.

En central säkerhetsfaktor. Bristfällig 
belysning anses vara en av de största 
orsakerna till olyckor i industrilokaler, 
trots att man ofta officiellt anger någon-
ting annat som orsak, t.ex. en lastpall som 
lämnats på fel plats.

Kompromisser. Då ljusmängden ökar, 
minskar olycksmängden. Man kan dock 
inte öka belysningen i det oändliga och det 
går aldrig att förhindra alla olyckor. Därför 

är det ingen idé att tumma på belysnin-
gens kvalitet i planeringen, för det är tack 
vare den man kan undvika betydande 
olyckor i industrin.

Lokalens höjd. Ljusmängden avtar med 
avståndet i kvadrat. Ju högre lokal, desto 
mindre ljus når ned till golvet. I höga 
utrymmen måste man välja rätt optiklös-
ningar och inte slösa energi. De vertikala 
ytorna måste få tillräckligt mycket ljus så 

Enligt flera undersökningar har förbättrad industribelysning ett direkt samband med växande 
produktivitet och sjunkande antal fel och olyckor. Det är inte frågan om något marginellt, utan 
produktivitet och olyckor kan mätas i reda pengar – snabbare än någon annanstans. Hurdan 
är en god belysning i produktionslokaler och lager?

att lokalen inte blir alltför dunkel. Utrym-
men med olika takhöjd kräver speciella 
belysningslösningar.

Rena lokaler. Det finns industrilokaler 
av alla sorter. I en hanteras dammande 
byggnadsmaterial, i en annan livsmedel. 
I ett smutsigt respektive rent utrymme 
använder man olika, för utrymmet anpas-
sade, armaturer och belysningssystem. 
I planeringen är det ändå inte lönt att 

överdimensionera belysningsstrukturen, 
om miljön inte kräver det. På så vis får 
kunden en kostnadseffektiv och förnuftig 
belysning.

Greenled erbjuder marknadens kost-
nads- och energieffektivaste lösningar 
för alla typer av industrilokaler. Att 
planera lösningarna är enkelt, eftersom 
vi själva också gör belysningsplaner för 
industrilokaler och vet vad en planerare 

behöver. Klara direktiv, bra produkter och 
pålitliga styrsystem gör planeringsarbetet 
behagligt. Du kan på egen hand planera 
industribelysningssystemet eller vända 
dig till oss. Vi vill göra ditt jobb så enkelt 
som möjligt.

     Intelligent styrning. Det är viktigt att 
känna till fördelarna med styrning av 
industri- och logistiklokalernas belysning 
samt kunna följa upp energibesparingen. 
Intelligent styrning möjliggör också flexi-
bel efterfrågan i lokalen. Integrerad med 
fastighetsautomationssystemet fungerar 
belysningen tillsammans med fastighe-
tens övriga fastighetsautomation som till 
exempel ventilation och uppvärmning. 
Tack vara den intelligenta styrningen får 
man information om olika utrymmens 
användningsgrad, vilket möjliggör att 
utrymmesanvändningen kan utvecklas. 
Intelligent styrning av belysningen i 
industri- och logistiklokaler effektivise-
rar användandet av lokalerna och ökar 
arbetssäkerheten.

Högre produktivitet, 
mindre risk för olyckstillbud

av våra kunder rekommenderar 
förbehållslöst Greenled92% 
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Lagerutrymmenas användningsgrad är 
ofta mycket låg. Med hjälp av närva-
rostyrning kan man undvika onödigt 
bruk av belysningen. I automatiserade 
produktionsutrymmen klarar man sig i 
halvdager eftersom robotar inte behöver 
ljus. Intelligent styrning möjliggör där-

utöver uppföljning av belysningens verk-
liga energiförbrukning samt optimering 
av belysningen enligt användningsän-
damål. Om användningsbehoven ändrar 
kan man sänka belysningen enligt den 
ändrade standarden.

En intelligent styrningslösning förmed-
lar automatiskt felmeddelanden till 
underhållspersonalen och i framtiden 
kan man med dess hjälp svara mot kra-
ven som ställs av intelligenta elnät och 
flexibel efterfrågan.

I industri- och logistiklokaler kan man uppnå betydande tilläggsbesparingar
i energiförbrukningen med hjälp av belysningsstyrning. 

      SIGMA GEN2 117W OCH SMAL OPTIK (GOLV 400 LX)
SMAL OPTIK ANVÄNDS FÖR ATT LYSA UPP KÖR- OCH GÅNGPASSAGER 
SÅ ENERGIEFFEKTIVT SOM MÖJLIGT. ANVÄNDANDET AV SMAL OPTIK 
MEDFÖR BETYDANDE INBESPARINGAR PÅ ENERGIFÖRUKNINGEN EF-
TERSOM MAN EXEMPELVIS NÅR UPP TILL KRAVEN PÅ 200 LX-NIVÅN 
MED EN LÄGRE EFFEKT (77W). 
 
 
      SIGMA GEN2 117W OCH MELLANBRED OPTIK (GOLV 200 LX)
TACK VARE DEN MELLANBREDA OPTIKEN BLIR HYLLORNAS ÖVRE 
OCH HORISONTELLA YTOR JÄMNT UPPLYSTA, VILKET ÄR VIKTIGT I AR-
BETSUTRYMMEN SOM KRÄVER NOGGRANNHET, EXEMPELVIS LAGER.

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 användnings- 
ändamålet. På samma gång klarnar möjlig- 
heterna 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. Greenleds 
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.



I Sigma 2 -armaturen kombine-
ras funktionalitet med tydligt, 
strömlinjeformat utseen-
de. Armaturen är miljötålig 
(IP65&IK08) och dess fogfria 
väggytor är lätta att hålla rena. 
Vi erbjuder ytbehandlingar för 
olika funktionsmiljöer. 

Omega-produktfamiljen erbjud-
er med sin energieffektivitet och 
mångsidighet en kostnadseffek-
tiv belysningslösning. Den har 
självbärande armaturstruktur 
och är lätt att montera på eller 
mellan skenor med justerbara 
fästdon. Mångsidig ljusspridning 
och ett brett effektspektrum ger 
en energieffektiv belysning.

Armaturer

Control strategy. TS Tidsstyrning 10-50 % (Smart Time Scheduling), 
DLHV Dagsljusigenkänning 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

Eco S är en ny linjär allmänar-
matur som har ett tydligt form-
språk och en hög miljötålighet 
(IP65&IK08).  Armaturen erbjuds i 
mångsidiga längd- och effektver-
sioner samt med ljusfördelning 
för olika funktionsmiljöer. Eco S 
stödjer säkerhetsbelysningslös-
ningar med Teknowares centrala 
hänvisningssystem.

Eco E II High har utvecklats för att 
ersätta strålningsarmaturer. Har 
en lång livslängd och ger bländfritt 
ljus av hög kvalitet för olika indu-
striutrymmen. DALI-styrningen ger 
den bekvämlighet och de märkbara 
energivinster som kommer med 
intelligent belysning. 
 

Gamma-armaturen är en tålig 
allmänarmatur för ett flertal 
industriella tillämpningar. Ljus-
fördelningarna som optimerats 
enligt användningsändamålen 
garanterar en ändamålsenlig 
belysningslösning. Mångsidiga 
tillval finns för en enkel och 
snabb montering, av såväl en-
skilda som kedjekopplade och 
genomkopplade armaturer.

G-lite Apollo Gen2 lyser 
effektivt upp höga utrymmen. 
Armaturen är en high bay-ar-
matur med en stomme av 
aluminium och lång livslängd.

Industri och logistik Armaturer Control strategy* ENCELIUM Osram /Helvar Digidimm

Sigma 
Gen2

G-lite Apollo 

Gen2

Eco E II 
High

Omega Eco E II Gamma ECO R II ECO S Alfa Line Square 
Microprism

Sirius TS DLHV CLO/TT OCC PC LS

Ren industri 5-20 m x x x x

Tung industri 7-20 m 5-7m 5-7m x x x x

Livsmedelsindustri >6m x x x x

Livsmedelsindustri < 6m x x x x

Inomhuslager x x x x

Utelager x x x x

Logistikutrymmen x x x x

Lastbryggor IK 8 x x x x x

Kontor UGR‹19 UGR‹19 x x x x x x

Korridorer x x x x

Vägar LDT 07 ASTRODIMM x

Parkeringsområden LDT 08 ASTRODIMM x

Utomhusområden LDT 05 x

On/ off och DALI x x 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 x

Wago/Enstonet x x x x x

Styrningslösningar för industribyggnader.
I industri- och lagerbyggnader är det med 
tanke på de stora helheterna klokt att 
använda ett skilt styrsystem för att regle-
ra hela byggnadens belysning. För detta 
ändamål 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.

ENCELIUM™



VARFÖR VÄLJA

GREENLED

www.greenled.se

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 belys-
ningsprojektörens 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.


