
CASE STUDY

MOTIVATION AF DE STUDERENDE

Manuel tilpasning af lyset fra "Boost“ til 

"Relax“ optimerer indlæringsevnen under 

forskellige læringsaktiviteter.

NEM INSTALLATION

1:1 udskiftning af belysningsarmaturer uden 

ændringer af installationen med intelligent 

trådløs kommunikation.

BIOLUX SYSTEMETFAKTA

LYSKVALITET

Bedre lyskvalitet i klasselokaler med 

HCL-funktion jf. DIN SPEC 67600. Øget 

belysningsniveau iht. Arbejdspladsdirektivet 

ASR 3.4.

INTUITIVT BRUG

Nem og simpel overstyring af den automatiske 

døgnrytmestyring via forudindstillede scener.

HUMAN CENTRIC 
LIGHTING
Intelligent BIOLUX HCL SYSTEM
i håndværkerforeningen i Slesvig



Visit LEDVANCE.COM

NEMMERE INDLÆRING MED 
LEDVANCE BIOLUX
Fremmer koncentrationen: Det nye HCL lyssystem fra LEDVANCE understøtter 

indlæringen hos undervisere og studerende i håndværkerforeningen optimalt. 

LØSNINGEN

BIOLUX HCL fra LEDVANCE med intuitiv 

styring af dynamiske lysprofiler imødekommer 

alle kravene til undervisningsaktiviteter. 

BIOLUX HCL byder på intelligent styring, nem 

installation og høj lyskvalitet. Det kunstige lys 

kan tilpasses til specifikke dagslystilstande 

efter behov ("Boost" til koncentreret arbejde, 

"Relax" til præsentation osv.). 

Kunden valgte BIOLUX HCL-paneler til 

projektet. Løsningen resulterede i en flot 

ensartet belysning med meget lav blænding 

på UGR15 og en høj farvegengivelse på 

Ra≥93. I alt blev 90 BIOLUX HCL-paneler 

installeret i de tre klasselokaler.

. 

HCL styreenheden er nem og intuitiv at bruge. 

Der er fem forskellige lysprofiler: Relax, 

Create, Natural, Focus, Boost. Her vises 

"Create”, som supporterer kreativt arbejde. 

Ved arbejdsstationerne afprøver 

praktikanterne lysprofilen "Focus" til optimal 

koncentration.

FORDELENE

LEDVANCE BIOLUX HCL-paneler og den 

matchende styreenhed kommunikerer trådløst 

sammen, hvilket gør løsningen ideel til 

udskiftning, da der ikke er behov for ny 

kabelføring. Både styreenheden og 

armaturerne benyttes som “Plug & Play” uden 

yderligere behov for programmering. 

Alle armaturer indlæses og tilføjes til systemet 

via scanning af QR-kode på smartphone med 

BIOLUX app. Alle BIOLUX HCL-produkter 

kommunikerer trådløst via ZigBee 3.0 som 

byder på høj stabilitet og sikkerhed.

UDFORDRINGEN

Den eksisterende belysningsinstallation hos 

elektroteknisk afdeling ønskes udskiftet fra 

traditionelle T8 lysstofrør til HCL-belysnings-

teknologi. 

Formålet er at forbedre koncentration og 

præstation hos den enkelte elev samtidig 

med, at der opnås markant øget blændfrit 

lysniveau.

OVERSIGT

Det moderniserede lyssystem i klasse-

lokalerne hos håndværkerforeningen på 

Institut for Elektroteknik i Slesvig er baseret 

på en intelligent styret, højtydende

HCL-løsning med en brugervenlig intuitiv 

styreenhed, som giver mulighed for manuel 

overstyring af den automatiske døgnrytme. 

Den nemme udskiftning og integrerede 

dagslysalgoritme holder installations-

omkostningerne nede på et minimum og sikrer 

samtidig perfekt optimeret kunstigt dagslys på 

alle tider af døgnet.

„Fra et lysteknisk perspektiv giver 

BIOLUX HCL-løsningen absolut mening i 

uddannelsesinstitutioner! Ikke alene er 

det nemt at udskifte - den dynamiske 

tilpasning af lys i løbet af dagen forbedrer 

trivslen og koncentrationsevnen i vores 

klasse-lokaler mærkbart. Det er meget 

lysere end før, men aldrig blændende 

eller ubehageligt. For os og vores 

praktikanter hos håndværker-foreningen i 

Slesvig er det en mærkbar forbedring".

Sebastian Wille, leder af elektrotekniske

undervisning i håndværkerforeningen i 

Slesvig.
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