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Finländarna vet kanske bättre än något 
annat folk hur stor inverkan belysning-
en har på människans välbefinnande. Vi 
behöver ljus för att kunna vara effektiva 
– liksom vi behöver mörker för vila. Om 
det finns för lite ljus eller ljuset är av fel 
kvalitet korrigerar vi det genom att justera 
belysningen. God belysning uppmuntrar 
och inspirerar – den skapar en effektiv in-
lärningsmiljö för såväl lärare som elever. 

Utgångspunkten för skolans belysning 
är effektiv belysning som inte bländar. 
Belysningen genomförs antingen som 
belysning från stora, bländfria ytor eller 
med armaturer som särskilt eliminerar 
bländning. 

Belysningen kan förverkligas så man 
undviker stora kontraster, antingen direkt 
eller indirekt. 

Vad innefattas i bästa möjliga belysning i 
världens bästa skolor?

Trivsam. Med belysningens hjälp skapas 
en miljö som man trivs i. Hemma kan triv-
sel betyda lugn och ro, men i skolmiljön 
innebär det också effektivitet.

Ökad effektivitet. Belysning som ökar 
effektiviteten är inte alltid detsamma som 

I hurdana inlärningsmiljöer föds sådana resultat
som den övriga världen beundrar och avundas?

belysning med stark effekt. Effektivitet 
innebär rätt mängd ljus av rätt kvalitet 
på rätt plats. Effektiv belysning varken 
bländar eller stör, utan hjälper en att 
koncentrera sig på inlärningen. Med be-
lysningen kan man till och med påverka 
människans hormonverksamhet och 
därmed hennes energinivå. 

Justerbar. Genom att justera klassrum-
mets eller auditoriets belysning påverkar 
vi stämningen och arbetseffektiviteten. 
Med styrning kan man byta från en situ-
ation till en annan – från föreläsning till 
inlärning på egen hand eller grupparbete 
och tvärtom.

Beaktande. När det är ljust ute beak-
tar dagsljussensorn detta och reglerar 
ljusmängden och -kvaliteten inomhus. 
Belysningen i ett fönsterlöst rum kan 
imitera dagsljus. Närvarosensorn slår av 
belysningen när rummet är tomt.

Intelligent styrning. I skolbyggnaden 
är det viktigt att man känner till nyttan 
med styrning och att man kan följa 
upp energibesparingen. Med intelli-
gent styrning möjliggörs också flexibel 
efterfrågan.  Belysning som integre-
rats i fastighetsautomationssystemet 
fungerar tillsammans med den övriga 
fastighetsautomationen, t.ex. ventilatio-
nen och uppvärmningen. Med intel-
ligent styrning fås också information 
om användningsgraden av olika slags 
lokaler, vilket möjliggör utveckling av 
hur rummen används. Intelligent styr-
ning höjer märkbart skolfastighetens 
användarvänlighet och funktionalitet 
som effektiv inlärningsmiljö. 

Sådan belysning,
sådan skola

av våra kunder rekommenderar 
förbehållslöst Greenled 92% 



Samma lokal –
3 olika belysningar tips för

planeraren3

Hurdan belysning behövs till klassrum-
men, korridorerna, gymnastiksalen, 
slöjdsalen, auditoriet? Stora ytor, små 
ytor, arbetsytor, bänkar, kemiklassens 
provrör. Allt har sin lösning, det vill säga 
rätt armatur med intelligent styrning. 
Greenleds trivsamma belysningslös-

ningar ökar effektiviteten och piggar upp 
genom att dra nytta av dagsljuset och är 
därtill marknadens energieffektivaste 
system för skolans alla belysningssitua-
tioner. Utöver överlägsen energieffekti-
vitet erbjuder Greenled en lång livslängd 
och marknadens mest heltäckande 

garanti för samtliga belysningslösningar 
– i skolor och på kontor.

När man förstår vad som är centralt för skolans
belysning går planeringen som en dans. 

     SQUARE MICROPRISM -ARMATURENS LJUS KOMMER FRÅN 
EN STOR YTA OCH SLUTRESULTATET ÄR EN JÄMN OCH BLÄD-
NINGSFRI BELYSNING FÖR KLASSRUMMET, KORRIDOREN OCH 
SKOLANS KONTORSRUM.

     ALFA LINE -ALFA LINE-ARMATUREN 
GER JÄMN OCH BLÄNDFRI BELYSNING, 
UTAN ATT TUMMA PÅ KVALITETEN. AR-
MATUREN FÅS OCKSÅ MED EGENSKAPEN 
SMART ACTIVE OCH MED JUSTERBAR 
FÄRGTEMPERATUR (TUNABLE WHITE). 
ÖVERLÄGSEN ENERGIEFFEKTIVITET OCH 
ENKEL MONTERING GARANTERAR ATT 
DETTA ÄR EN MYCKET KOSTNADSEFFEK-
TIV LÖSNING FÖR SKOLANS BELYSNING. 

     ALFA Q ÄR ALLMÄNBELYSNINGEN FÖR TRIVSAMMA 
SKOLRUM OCH KAN GENOMFÖRAS MED EN KOMBINATION 
AV DIREKT OCH INDIREKT BELYSNING.  MÖJLIGHETEN ATT 
JUSTERA FÄRGTEMPERATUREN (TUNABLE WHITE) HJÄLPER 
TILL ATT UPPRÄTTHÅLLA EN NATURLIG DYGNSRYTM OCH ÖKAR 
ELEVERNAS ARBETSEFFEKTIVITET OCH ENERGI.

JUSTERBAR FÄRGTEMPERATUR SKAPAR OLIKA STÄMNINGAR 
I RUMMET SOM BELYSES. DYNAMISK BELYSNING SKAPAR EN 
BEHAGLIG ARBETSMILJÖ I RUMMET.

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 
skolans alla belysningskrav. 
Möjligheten att reglera färg-
temperaturen (tunable white), 
underlättar upprätthållandet av 
en naturlig dygnsrytm. Be-
lysningen kan justeras enligt 
användarens behov t.ex. med 
den lättanvända styrpanelen. En 
modern armatur för klassrum-
met och kontoret.

Alfa ger ett jämnt och bländfritt 
ljus tack vare den låga ytlumi-
nansen. Med tilläggsegenska-
pen Smart Active blir armaturen 
intelligent och självlärande, och 
granskar användningsgraden 
och dagsljusets mängd. Arma-
turen fås också med reglerbar 
färgtemperatur (tunable white), 
vilket underlättar upprätthål-
landet av en naturlig dygnsrytm.

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

Alfa Line -armaturen kombinerar 
en överlägsen energieffektivitet 
med ljus av hög kvalitet. Med till-
läggsegenskapen Smart Active blir 
armaturen intelligent 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 klassrum, kontorsrum 
och korridorer. Enkelt, stiligt utse-
ende, förträfflig energieffektivitet 
och fullbordad struktur.

Square Pure är en ramlös och 
bländfri, fulländad armatur för 
aulor. Armaturens goda verk-
ningsgrad garanterar att den är 
en energieffektiv belysnings- 
lösning.

Sirius är vår mest avancerade 
serie gatubelysningsarmaturer, 
utvecklad för at möta fram-
tidens behov. Sirius tidlösa, 
skandinaviska design passar 
bra i miljöer med byggnader 
från olika tidsepoker. I Sirius 
möts snygg design, hållbara 
material och praktisk använ-
darvänlighet.  Sirius-familjen 
omfattar flera olika effektalter-
nativ och ljusfördelningar för 
varierande behov.

Skolor Armaturer Control strategy* ENCELIUM Osram /Helvar Digidimm

Alfa Line Alfa Q Alfa Square  
Microprism

/ Opal

Square  
Pure

Delta  
spot

Omega Gamma Sirius
Flood

TS DLHV CLO/TT OCC PC LS

Klassrum UGR‹19 UGR‹19 UGR‹19 UGR‹19 x x x x x x

Aulor UGR‹19 x x x x x

Korridorer UGR‹19 UGR‹19 x x x x

Kontor UGR‹19 UGR‹19 UGR‹19 x x x x x

Matsaler UGR‹19 x x x x x

Auditorier UGR‹19 x x x x x

Gymnastiksalar x x x x

Utomhustak/väggar x

Parkering/utomhusområde x

On/off och DALI x x x x x x x x x

Smart Active x x

Tunable/ Dynamic white x x x

Astrodimm x

Kedjekoppling x x x x x x

Styrningslösningar för skolbyggnaden. I 
skolbyggnaderna är det med tanke på de 
stora helheterna klokt att använda ett skilt 
styrsystem för att reglera hela byggna-
dens belysning. För detta ändamål rekom-
menderar Greenled Osram ENCELIUM 
DALI. Det är ett backnet-baserat system 
lämpligt för styrning av hela fastighetens 
belysning och lätt att integrera med andra 
fastighetsautomationssystem.

Den effektivaste tekniken. I Greenleds ar-
maturer används marknadens effektivaste 
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.


