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UTOMHUSBELYSNING



Vid planeringen av belysningen inom ett 
område är det viktigt att ta hänsyn till 
både placeringen av armaturerna och 
vad området ska användas till. En arma-
tur som anpassas efter användnings- 
ändamålet till blir till en energieffektiv 
och långlivad lösning med låga under-
hållskostnader och ett jämnt och behag-
ligt ljus. Förses belysningen dessutom 
med ett styrsystem, kan ljuset anpassas 
efter de olika typerna av användning 
som förekommer inom området, sam-

tidigt som livslängden på armaturerna 
förlängs. Bländfrihet är viktigt i all 
områdesbelysning för att människorna 
ska må bra. En väl genomförd LED- 
belysning skapar goda förutsättningar 
för videoövervakning och förebygger 
skadegörelse. 

Parkområden. Belysningen påverkar 
parkområdets atmosfär. En välplanerad 
belysning höjer känslan inom hela 
området. Belysningen har också en stor 

effekt på hur inbjudande parken upplevs 
samt på trygghetskänslan hos den som 
befinner sig där. Att skapa av en känsla 
av harmoni spelar också en viktig roll, 
liksom att framhäva olika objekt. När 
det gäller styrningen av belysningen 
finns många olika slags lösningar att 
tillgå.

Parkeringar. På en parkeringsplats ska 
belysningen skapa en trygg miljö där 
det är behagligt att befinna sig, oavsett 

Utomhusbelysningens viktigaste uppgift är att skapa en känsla av trygghet.

tid på dygnet. En parkeringsplats som 
är belyst i enlighet med de allmänna 
kraven är trygg och trivsam för den som 
rör sig inom området, både till fots och 
i bil. Vilka krav som ställs på belysnin-
gen beror på hur många som rör sig på 
platsen samt var denna är belägen. 

Fasader, entréer och utomhustak.
Belysningen har en viktig roll när det 
gäller att framhäva fasaden och fast-
ställa vilket helhetsintryck en byggnad 

ska ge. En omsorgsfullt planerad belys-
ning ramar in huset och gör att entrén 
känns välkomnande och trygg för den 
som kommer på besök. Huvudingången 
framträder tydligt från omgivningen. 
När det gäller utomhustak ligger belys-
ningens fokus på att förebygga skade-
görelse och på att besökaren snabbt ska 
hitta sitt fordon.  
 
Gångstråk. Belysta gångstråk synliggör 
gångtrafikanterna och lyser samtidigt 

upp vägen åt dem i mörkret. Gångstråk 
finns både i parker och på gårdsplaner, 
och de placerar gångtrafikanten i cent-
rum. En bra belysning längs gångstrå-
ken inom ett område märker ut vägen 
mellan olika platser på ett tryggt och 
behagligt sätt.

     Smart styrning.  
 
Genom intelligent styrning uppnås både 
maximala energibesparingar och en ända-
målsenlig belysning. Genom intelligent 
styrning säkerställs också en lång livs- 
längd hos armaturerna.

En trygg och trivsam
livsmiljö för alla

av våra kunder rekommenderar 
förbehållslöst Greenled.92% 



tips för 
planeraren3

     OPTIK 07 GER EN JÄMN BELYSNING MED EN SMAL LJUSKÄGLA 
OCH PASSAR BÄST FÖR BELYSNING AV PARKENS GÅNGSTRÅK.

     VID BELYSNING AV PARKERINGAR OCH GÅRDSPLANER AN-
VÄNDS OFTA OPTIK 09, SOM PASSAR FÖR OMRÅDESBELYSNING, 
SAMT OPTIK 08 OCH L20/L21/L22 (SIRIUS L) AV STRÅLKASTARTYP.
 
LJUSFÖRDELNING 03 OCH 05 ÄR TVÅ ANDRA POPULÄRA TYPER AV 
OPTIK AVSEDD FÖR OMRÅDESBELYSNING. LJUSFÖRDELNING 03 
ANVÄNDS FÖR BELYSNING AV REKLAM OCH SKYLTAR MEDAN 05 
PASSAR FÖR BELYSNING AV FASADER OCH HUSFRONTER.

     OPTIK 08 AV STRÅLKASTARTYP GER EN 
UTMÄRKT LJUSFÖRDELNING ÅT PARKBE-
LYSNINGEN.

En korrekt ljusfördelning är hemligheten bakom en 
energieffektiv och behaglig belysning.

Ett behagligt ljus efter
förutsättningar och behov

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.



Sirius är vår mest avancerade 
serie gatubelysningsarmaturer, 
utvecklad för att 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. 

Sirius S lyser upp gator i städer 
och bostadsområden, stråk för 
lättare trafik samt parker och 
motionsspår.

Armaturer

* = gäller ej Sirius 110M
LDT = Eulumdat ljusfördelningsfil 
PIR = Passiv infrarödsensor för rörelsedetektering

Armatur enligt behov

Sirius M passar för trottoarer, 
cykelvägar, parker, gator i bos-
tadsområden, uppsamlingsgator, 
stadsgator, motionsspår samt för 
belysning av olika typer av områ-
den och fasader.
 
 
 

Sirius L:s användningsområden 
utgörs av trafikleder, landsvägar 
och stadsgator. Armaturen fung-
erar utmärkt för områdesbelysning 
samt belysning av mer krävande 
utrymmen och miljöer. 
 

Gamma ger ett kostnadseffek-
tivt och bra ljus i olika typer av 
allmänna utrymmen. Armaturen 
klarar även krävande förhållan-
den tack vare sin höga IP-klass 
och är mycket enkel att instal-
lera.

Sirius Flood passar för 
många slags strålkastarbehov. 
Den belyser effektivt fasader, 
gårdsplaner, parkerings- och 
rörelseområden.

Områdesbelysning Armaturer

Sirius S Sirius M Sirius L GAMMA Sirius Flood

Infart LDT S07 LDT 07

Övergångsställe LDT 06

Parkområde LDT 08/S09 LDT 08/09

Promenadstråk LDT S07 LDT 07

Lekpark LDT 08/S09 LDT 08/09

Parkeringsplats master LDT L20/L21/L22

Parkeringsplats stolpe LDT 08/09 LDT L09

Parkeringsplats låg stolpe LDT 08/S09

Parkeringsplats utomhustak

Områdesbelysning master LDT L20/L21/L22

Områdesbelysning stolpe LDT 08/09 LDT L09

Områdesbelysning låg stolpe LDT S11/S09

Områdesbelysning husväggar LDT 05

Fasader LDT 05/03

Fasader utomhustak

Reklamskyltar LDT 03

ON/OFF x x x x x

DALI x x x x x

CLO x x x x

AstroDIM x x x x

AstroDIM+PIR x x x x

StepDIM x x x x

MainsDIM x x* x x

Osram SLC x x

C2 SmartLumo x x x

Installationskabel x x x x x

Utomhusbelysningens
olika styrmetoder: 
 

AstroDIM 

Med hjälp av AstroDIM kan en Sirius-baserad utom-
husbelysning styras självständigt. Genom AstroDIM 
går ljusstyrkan att dimra stegvis under nattens lug-
na timmar. Tre olika ljusnivåer går att förprogram-
mera, tidpunkerna väljer du utifrån behov. AstroDIM 
är ett enkelt styralternativ när du vill dra ner på 
mängden onödig belysning. 
 

AstroDIM + rörelsedetektor fungerar

Komplettera din AstroDIM-försedda Siriusbelysning 
med en armaturspecifik rörelsedetektor för att kun-
na öka ljusstyrkan när någon rör sig under gatlyk-
tan. Ställ in grundbelysningen på miniminivån, och 
höj ljusstyrkan bara i de områden där det förekom-
mer rörelse. Denna typ av styrning passar särskilt 
väl på platser där folk rör sig slumpmässigt, till 
exempel lekplatser, motionsspår och parkeringar. 

STYR BELYSNINGEN MED HJÄLP AV DALI

En områdesbelysning med Greenleds armaturer 
går också att styra via olika typer av system med 
stöd för DALI-protokollet. Du kan styra och kont-
rollera även stora belysningshelheter och utnyttja 
systemens intelligenta funktioner. Armaturerna i 
Sirius-familjen (S och M) har kompatibilitetstes-
tats tillsammans med C2 SmartLumo. Det ger dig 
möjlighet att styra belysningen trådlöst både på 
armatur- och gruppnivå. Tack vare att datatrafiken 
sker trådlöst, går det enkelt och förmånligt att styra 
belysningen utan att behöva dra styrkabel.

VI HJÄLPER GÄRNA TILL VID VALET AV EN STYRMETOD
SOM PASSAR DINA BEHOV.

LDT L20/L21/L22

LDT L20/L21/L22

LDT M08

LDT M08

LDT M03



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 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.

www.greenled.se


