LJUSET I SKOLAN
Utvalda armaturer för utbildningsmiljö
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Skolan – rätt ljus i
upplysningens tid.

Här har vi valt ut ett antal armatur som skapar en
god ljusmiljö och som smidigt kan anpassas efter
dagens timmar och ljusinsläpp.

KYRA

PLL 28

Längd 1200/1500/2400/3000mm
Dikt eller pendlad
Direkt eller direkt/indirekt ljus
Direkt ljus: 2620-7100 armaturlumen
2700/3000/4000/5000K / Tunable white
Ra >90 möjligt val

Ø385/475/675/1000mm
Direkt/indirekt ljus
3490 -24 790 armaturlumen
3000/4000K
Opal alt. mikroprisma
ALVA – INFÄLLD

ILO ASYMMETRISK
845/1265/1545/1685/2245mm alt. som system
Dikt eller pendlad
Direkt eller direkt/indirekt ljus
Direkt ljus: 1590-5920 armaturlumen
2400/3000/4000K/Tunable white
Kan kombineras med ILO-profiler med
annan ljuskaraktäristik

600x600 / 300x600mm
3700-4300 armaturlumen
3000K
Opaliserad mikroprisma
Ra >90 möjligt val
CALLISTO BB

FLIXX-300

Ø 250/300/350/400 mm
1297–3640 armaturlumen
Metallarmatur med slagtålig plastkupa
3000K (4000K på förfrågan)
Sidenmatt opalglas – se Callisto

Ø 190 mm, djup: 150 mm
1010 – 2630 armaturlumen
3000/4000K
Flera olika dekorringar och täckglas som
tillbehör. Flixx finns även i andra storlekar
och utföranden

Ø 180 mm, H: 200 mm
1060 – 2680 armaturlumen
3000/4000K
Patenterad PRI reflektoroptik, högblank eller vit

TOPAS DIKT TAK DOWNLIGHT

Korridorsexempel med pendlade Callisto kombinerade med infällda Flixx 300 alternativt Topas dikt tak. När korridoren används av elever som
studerar under rasten behövs högre ljusnivåer och då är den här kombinationen ett bra val.

Exempel på ljuslösningar med armatur Kyra

Exempel 1: Exempel med armaturen Kyra monterade dikt tak.
Armaturerna är placerade vertikalt över arbetsborden. Ljusnivå
i medeltal är 300 lux på arbetsytan, takhöjd 2400 mm.

•	6 st Kyra dikt tak HE (High Efficiency)
1220 mm, 3000 K, 26W, 2620 armaturlumen
• Vinkelrät belysningsstyrka, medeltal driftvärde: 300 lx
• Jämnhet över elevplatser: 0.71
• UGR max 17,4

Ljusnivåer uppfyller de krav som Skolfastigheter i
Stockholm AB (SISAB) ställer på 300 lux i medeltal för
klassrum med takhöjd upp till 2400 mm.

Exempel 2: Klassrum med en takhöjd på 2700 mm med sex pendlade armaturer som ger både ljus uppåt och nedåt. Armaturerna
ger 500 lux i medeltal och tack vare uppljusandelen blir ljusmiljön
behaglig för ögat.

•	6 st Kyra, pendlade, direkt/indirekt ljus, HO (High
Output), 1500 mm, 3000K, 62W, 5700 armaturlumen
(ca 40% ljusandel uppåt)
•

Vinkelrät belysningsstyrka, medeltal driftvärde: 520 lx

•

Jämnhet över elevplatser: 0.71

•

UGR max 17,4

Här uppfylls SISABs krav på 300 lux i medeltal i klassrum
och att det ska vara pendlade armaturer när takhöjden
är >2600 mm. Det uppfyller även Belysningsbranschens
riktlinjer i Ljus & Rum där belysningskravet för belysning
i klassrum som används kvällstid är 500 lux i medeltal.
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Annells skolexempel
För bästa ljuslösning rekommenderar vi att kombinera sitt kloka armaturval med ett styrsystem.
Manuell reglering, tidsstyrd programmering, närvarodetektering och dagljuskompensering ger
mervärde med större flexibilitet och minskad energianvändning. Ett plus ett blir mer än två…

Detektionsområde för
IDIM Orbit OB-1501

100°

2,8 m
4,8 m
0,8 m

IDIM Orbit OB-1501 från Helvar passar
perfekt som komplement.

6,7 m

Med tidsstyrd programmering kan t ex ljusnivåer under dagtid dimras till tillräckliga
300 lx för yngre ögon för att under kvällen
höjas till 500 lx för äldre ögon.

I tillägg en manuell ljusreglering via tryckknappar
som ger individen makt över automatiken, som
inte alltid kan förväntas vara anpassad till stunder
med särskilda önskemål och behov.

Strategiskt placerade närvarosensorer ser till
att det lyser bara när lokalen används. IDIM
Orbit OB-1501 har 5 st detektionshuvuden.

IDIM Orbit OB-1501 har inbyggd dagsljuskompensering och snabbkoppling för smidig
installation.
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Rätt ljus där det behövs,
när det behövs.

Annell Ljus + Form AB
Tulegatan 15
113 53 Stockholm
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