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Användningsändamålen för sjukhusets 
olika rum växlar ofta. Patientrummen, 
undersökningsrummen, korridorerna 
och väntrummen, laboratorierna och 
aulorna – alla behöver belysning, som på 
bästa sätt tjänar utrymmesanvändningen. 
Dessutom är energieffektivitet viktigt, för 
belysningen står för en anmärkningsvärd 
andel av sjukhusens stora elförbrukning. 

Belysningstekniken och styrsystemen 
som väljs spelar en viktig roll i sjuk-
husunderhållets kostnadsstruktur. Vad 
bör alltså beaktas när man ska planera 
sjukhusets belysning?

Trygghetskänsla. Flera undersökning-
ar visar att god belysning bidrar till att 
mildra rädslor och ångest. Belysningen i 

väntrummen och behandlingsrummen är 
viktiga för patienternas välmående.

Uppiggande effekt. Rätt planerad 
belysning följer människans naturliga 
dygnsrytm och stärker den. Med belys-
ningens hjälp kan man påverka männ-
iskans energinivå och t.o.m. människans 
hormonfunktioner.

Ett särdrag för sjukhusbelysningen är att det alltid behövs ljus – oberoende av vilken tid på 
dygnet eller vilken dag det är. Sjukhusbelysningen har en anmärkningsvärd effekt på männ-
iskans hälsa och välmående. Personalens arbetsförutsättningar och patientsäkerheten 
måste hållas på toppnivå dygnet runt.

Arbetseffektivitet. Sjukhuspersonalen 
behöver tillräcklig och effektiv belysning 
för undersökningar. Att arbetsenergin 
upprätthålls har direkt koppling till pa-
tientsäkerhet och högkvalitativ vård.

Trivsel. Genom trivsam belysnings-
planering i väntrummen skapar vi en 
avslappnad miljö, där patienternas 

stressnivå sjunker och ett gottutgångs-
läge för vården skapas.

Bländfri belysning. Patientrummen 
bör utrustas med belysning som inte 
bländar den sängliggande. Samma sak 
gäller korridorer och andra utrymmen 
där patienterna tillbringar tid i rygglig-
gande läge, t.ex. under transporter.

Helhet. Sjukhusets belysning ska i sin 
helhet skapa en stressfri och lugn miljö, 
som underlättar patientens tillfrisk-
nande. Tack vare god belysning bildar 
sjukhuset en helhet som främjar hälsa 
och välmående – både för patienter och 
personal.

Hälsa och välmående med
uppiggande belysning

av våra kunder rekommenderar 
förbehållslöst Greenled.92% 

     Intelligent styrning. Sjukhusbygg-
nadens intelligenta belysningslösning 
uppfyller belysningsbehoven optimalt 
och sparar energi. Samtidigt uppnås 
en hög grad av belysningskontroll 
och bekymmersfrihet. Med intelligent 
styrning möjliggörs också flexibel 
efterfrågan. Belysning som integre-
rats i fastighetsautomationssystemet 
fungerar tillsammans med den övriga 
fastighetsautomationen, t.ex. ventila-
tionen och uppvärmningen. Med intel-
ligent styrning fås också information 
om användningsgraden av olika slags 
utrymmen, vilket möjliggör utveckling 
av hur rummen används. Detta ökar 
fastighetens värde och attraktionskraft.



Naturligt ljus
tips för 
planeraren3

När sjukhusbelysningen planeras kan 
man använda olika grundlösningar som 
kan modifieras enligt användningsbe-
hov och göras till fungerande helheter 
för alla utrymmen. En särskilt välfung-
erande lösning för sjukhus är dynamisk 

belysning, där ljusets färg ändrar enligt 
klockslag – också efter årstid. Männ-
iskans inre klocka styrs nämligen inte 
bara av ljusmängden, utan också av 
ljusets kvalitet. Med hjälp av led-tek-
nologi är det möjligt att förverkliga 

tunable white- färgtemperaturjustering 
kostnadseffektivt genom att följa och 
stöda människans egen dygnsrytm. 

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

     Med Square Opal -armaturer i 
patientrummen skapar vi en belys-
ningslösning som påminner om det 
naturljus som släpps in genom 
takfönstret.

Tack vare dess låga ytluminans bländas 
varken patienten eller personalen av 
Square Opal.

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.



Square Opal  är en bländfri 
armatur för sjukhus och häl-
sovårdsfastigheter. Dess enkla, 
stiliga utseende, förträffliga 
energieffektivitet och fullända-
de struktur belyser utrymmet 
jämnt.

Square Microprism är en 
bländfri armatur för vårdrätt-
ningar,kontorsrum och korri-
dorer. Enkelt, stiligt utseende, 
förträfflig energieffektivitet och 
fullbordad struktur.

 

Armaturer

Control strategy. TS Tidsstyrning 10-50 % (Smart Time Sche-
duling), DLHV Dagsljusigenkänning 15-25 % (Daylight Harves-
ting), 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)

Styrningslösningar för sjukhus. I sjuk-
hus är det med tanke på de stora hel-
heterna klokt att använda ett skilt styr-
system för att reglera hela byggnadens 
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 an-
dra 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 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.

Alfa är lämplig för bäddavdelningar 
och behandlingsrum Tack vare den 
låga ytluminansen är belysningen 
jämn och bländfri. Med tilläggse-
genskapen Smart Active blir arma-
turen intelligent och självlärande; 
den granskar användningsgraden 
och dagsljuset. Armaturen fås också 
med reglerbar färgtemperatur (tu-
nable white), vilket hjälper upprätt-
hållandet av en naturlig dygnsrytm. 

I Sigma Gen2 -armaturen 
kombineras funktionalitet med 
tydligt, strömlinjeformat utse-
ende. Armaturen är miljötålig 
(IP65&IK08) och dess fogfria 
väggytor är lätta att hålla rena. 
Vi erbjuder ytbehandlingar för 
olika funktionsmiljöer. 

Alfa Q uppfyller effektivt sjuk-
husens och hälsovårdfastighe-
ternas belysningskrav i kontors-
rummen. Möjligheten att reglera 
färgtemperaturen (tunable whi-
te), hjälper till i upprätthållandet 
av dygnsrytmen.

Sjkuhus Armaturer Control strategy* ENCELIUM Osram /Helvar Digidimm

Alfa Q Alfa Alfa Line Sigma Gen2 Square  
Microprism

Square 
Opal TW
600x1200

Delta  
spot

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

Bäddavdelningar UGR‹19 UGR‹19 x x x

Vårdrum UGR‹19 UGR‹19 x x

Behandlingsrum UGR‹19 UGR‹19 x x

Operationssalar UGR‹19 x

Väntrum UGR‹19 x x x x x

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

Aulor x x x x x

Korridorer x x x x

Fastighetsskötsel UGR‹19 x x x x x

Parkeringshall IK 8 x x x x

Utomhusparkering LDT 08 x x x

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

Smart Active x x

Tunable/ Dynamic white x x

Astrodimm x

Kedjekoppling x x x x x x x

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.


