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Alla kontor är inte likadana och arbets-
situationen varierar. På kontoret sitter 
man vid det egna arbetsbordet eller runt 
konferensbordet, eller så håller man 
snabbmöten i kafferummet. Det går att 
anpassa den egna arbetsstationen enligt 
användaren, men att anpassa belysningen 
i konferensrummet är inte alltid så enkelt 
med vanliga belysningslösningar. En 
välplanerad och välutförd belysning håller 
arbetseffektiviteten uppe och beaktar 

olika arbetssituationer. Ibland kan man 
tillbringa flera timmar i ett fönsterlöst 
konferensrum, när där ordnas brainstor-
ming, verkstäder eller strategimöten efter 
varandra. Hur kan den som deltar i ett 
mötesmaraton hålla energinivån uppe?

Trivsam. Med hjälp av belysningen skapar 
vi en miljö där man trivs. Man trivs bäst 
vid den egna arbetsstationen om man 
själv kan reglera dess belysning. Alla är vi 

olika och ögon som sett mycket kan behö-
va tilläggsljus vid precisionsarbete. 

Ökad arbetseffektivitet. Belysning som 
ökar effektiviteten är inte alltid detsamma 
som belysning med hög effekt. Effektivitet 
innebär rätt mängd ljus av rätt kvalitet på 
rätt plats. Effektiv belysning varken blän-
dar eller stör, utan hjälper en att koncen-
trera sig på det relevanta, dvs. jobbet. 

Kontorspersonalen tillbringar över hälften av sin vakna vardag på sin arbetsplats – kontoret. 
Personalens arbetseffektivitet består av flera faktorer, varav en fungerande arbetsmiljö hör 
till de viktigaste. Också små detaljer kan påverka arbetet: för mycket eller för lite ljus, felrik-
tad punktbelysning, störande reflektioner från datorskärmen.

Uppiggande. Rätt planerad belysning 
följer människans naturliga dygnsrytm 
och stärker den. Med belysningens  
hjälp kan man påverka människans grad 
av pigghet och t.o.m. hennes hormon-
funktioner.

Reglerbar. Genom att reglera belysning-
en i konferensrummet och vid den egna 
arbetsstationen påverkar man stämning-
en och arbetseffektiviteten. Kundmötet 

kan inledas med att ljuset ställs in så de 
passar alla – vad skulle vara en bättre 
start på ett bra möte?

Drar nytta av dagsljuset. När det är ljust 
ute, tar dagsljussensorn det i beaktande 
och reglerar ljusmängden och -kvaliteten 
utifrån det. Också i ett fönsterlöst rum 
kan man imitera dagsljus. Närvarosen-
sorn slår av belysningen när rummet  
blir tomt.

Effektiv på kontoret – i rätt ljus

Oulun OP

     Intelligent styrning. I kontorsbyggna-
der är det viktigt att känna till fördelarna 
med styrning och att följa upp energi-
besparingar. Med intelligent styrning 
möjliggörs också flexibel efterfrågan.  
Belysning som integrerats i fastig-
hetsautomationssystemet fungerar 
tillsammans med den övriga fastighets-
automationen, t.ex. ventilationen och 
uppvärmningen. Med intelligent styrning 
fås också information om användnings-
graden av olika slags utrymmen, vilket 
möjliggör utveckling av hur rummen 
används. Intelligent styrning höjer 
märkbart kontorsfastighetens värde och 
attraktionskraft för kunderna.

av våra kunder rekommenderar 
förbehållslöst Greenled 92% 



Samma lokal –
3 olika belysningar tips för 

planeraren3

Användaren kan ges lämpligt med 
frihet och ansvar att reglera sin egen 
belysning. Planerarens uppgift är 
att välja ut sådana lösningar som är 
energieffektiva, användarvänliga och 
intelligenta. Lamporna är inte det 

viktiga utan slutresultatet och använ-
darupplevelsen. Greenleds lösningar 
möjliggör allt detta. Du kan planera 
objektet själv eller använda dig av 
greenleds experter. Vi vill göra ditt jobb 
så enkelt som möjligt.

Det är inte komplicerat att planera kontorets  
belysning när man vet vad man vill ha. 

     SQUARE MICROPRISM -ARMATURENS LJUS KOMMER 
FRÅN EN BRED YTA OCH SLUTRESULTATET BLIR JÄMN 
OCH BLÄNDFRI BELSYNING FÖR KONTORET, DET ÖPPNA 
KONTORSLANDSKAPET OCH AULAN.

     ALFA Q ÄR TRIVSAM ALLMÄNBELYS-
NING FÖR KONTORET OCH KAN GE-
NOMFÖRAS GENOM EN KOMBINATION 
AV DIREKT OCH INDIREKT BELYSNING.  
MÖJLIGHETEN ATT JUSTERA FÄRGTEM-
PERATUREN (TUNABLE WHITE) HJÄLPER 
TILL ATT UPPRÄTTHÅLLA EN NATURLIG 
DYGNSRYTM OCH ÖKAR PERSONALENS 
ARBETSEFFEKTIVITET OCH ENERGINIVÅ.

     ALFA LINE -ARMATUREN GER EN JÄMN OCH BLÄNDFRI BE-
LYSNING, UTAN ATT TUMMA PÅ KVALITETEN. ARMATUREN FÅS 
OCKSÅ MED EGENSKAPEN SMART ACTIVE OCH MED JUSTER-
BAR FÄRGTEMPERATUR (TUNABLE WHITE).

ÖVERLÄGSEN ENERGIEFFEKTIVITET OCH ENKEL MONTERING 
GARANTERAR ATT DETTA ÄR EN MYCKET KOSTNADSEFFEKTIV 
LÖSNING FÖR KONTORETS OLIKA UTRYMMEN.

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.



Alfa Q uppfyller effektivt såväl 
kontorets som inomhusutrym-
menas höga belysningskrav. 
Möjligheten att reglera färg-
temperaturen (tunable white), 
hjälper till i upprätthållandet 
av dygnsrytmen. Belysning-
sjusteringen lyckas enligt 
användarens behov t.ex. med 
den lättanvända styrpanelen. 
En modern armatur också för 
krävande lokaler.

Delta Spot är en sänkbar spot-
light med aluminiumchassi av-
sedd för belysning av offentliga 
lokaler. Högkvalitativa kompo-
nenter och noggrann slutjuste-
ring garanterar ett säkert val.

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)

OSRAM ENCELIUM™ är ett intelligent 
och innovativt DALI-baserat styrsystem 
för kontroll av hela fastighetens belysning 
och det är enkelt att integrera med andra 
fastighetsautomationssystem. 

Den effektivaste tekniken. I Greenleds 
armaturer används marknadens effekti-
vaste led-teknik. Det innebär verknings-
grad av toppklass och absolut pålitlighet. 
Komponenterna införskaffas med omsorg 
från de största, utvalda tillverkarna.

Armatur efter behov

Alfa belyser effektivt kontor och 
allmänna utrymmen. Tack vare den 
låga ytluminansen är belysningen 
jämn och bländfri. Med tilläggse-
genskapen Smart Active blir arma-
turen intelligent och självlärande. 
Den lär sig reglera rätt ljuseffekt 
själv och ljuset slås på när närva-
rodetektorn registrerar rörelse.

Alfa Line -armaturen kombinerar 
en överlägsen energieffektivitet 
med ljus av hög kvalitet. Med 
Smart Active-tilläggsegenskapen 
blir armaturen smart och självlä-
rande; den granskar användnings-
graden och dagsljuset. Armaturen 
fås också med reglerbar färg-
temperatur (tunable white), vilket 
underlättar upprätthållandet av en 
naturlig dygnsrytm. 

Square Microprism är en 
bländfri armatur för kontor och 
skolor. Enkelt, stiligt utseende, 
förträfflig energieffektivitet och 
fulländad struktur.

Square Pure är en ramlös, 
fulländad nyhetsarmatur för 
kontor och skolor. Energieffektiv 
lösning med bra ljusproduktion. 
Låg bländningsgrad (UGR).

Kontorsutrymmen Armaturer Control strategy* ENCELIUM Osram /Helvar Digidimm

Alfa Q Alfa Alfa Line Square  
Microprism

/ Opal

Square  
Pure

Delta  
spot

Gamma ECO R II Sirius TS DLHV CLO/TT OCC PC LS

Kontor UGR‹19 UGR‹19 UGR‹19 UGR‹19 x x x x x x

Öppna kontorslandskap UGR‹19 UGR‹19 UGR‹19 x x x x x x

Aulor x x x x x

Korridorer UGR‹19 UGR‹19 x x x x

Konferensrum UGR‹19 UGR‹19 x x x x x

Auditorier UGR‹19 x x x x x

Parkeringshallar IK 8 x x x x

Parkeringsområden LDT 08 x x x

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

Smart Active x x

Tunable/ Dynamic white x x x

Astrodimm x

Kedjekoppling x x x x x x

ENCELIUM™
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VARFÖR VÄLJA

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.


