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Intelligent belysning giver store besparelser og tryghed for beboerne

Fischer Lighting har udviklet en lysløsning, der kan anvendes i boligforeninger, og løse en af 
de udfordringer mange ejendomsfunktionærer står med. Håndtering og vedligeholdelse af 
traditionelle lyskilder der bruger for meget strøm, giver for lidt lys og som kræver for meget 
vedligeholdelse. 

Belysningen på fællesarealer, gangarealer, elevatorer, kældre, mv. udgør en stor udgift i en 
forenings regnskab. På både indendørs og udendørs arealer er der ofte tændt lys i alle 
døgnets mørke timer, hvilket slider på armaturer og lyskilder.

Fischer Lightings løsninger gør det nu muligt at styre lysudsendelsen samt automatisere 
hvordan lyset skal tænde og dæmpe i forhold til bevægelse, tidspunkter og dagslysindfald.

FORDELE
• Vi indsætter den nyeste LED-teknologi i jeres eksisterende armaturer, og det betyder at 

I ikke skal reparere lofter efter installationen, da vi arbejder med de armaturer I allerede 
har monteret 

• Vi har standardløsninger til alle typer opgangsbelysning og populære udendørslamper 
som Albertslundlampen og Skotlampen

 
• Ny belysning er medvirkende til at øge trygheden og komforten for beboere 

• Mange boligforeninger er allerede ved at skifte til LED, men er ikke opmærksomme på 
at teknologien udvikler sig hurtigt, og armaturerne bør derfor være designet så lyskilden 
kan udskiftes når ny og bedre teknologi kommer på markedet. Det kan den på alle vores 
løsnigner



HVORDAN VIRKER STYRINGEN?

*Fischer Lighting anvender drivere og LED dioder fra førende kvalitetsleverandører, men som det gælder for alle leverandører, kan der opstå isolerede tilfælde af 
teknologirelaterede fejl i produkts levetid. Fischer Lighting følger den Internationale standard der sætter en tolerance på tilsluttet belastning og bevaret lysudbytte på 
±10 % ved en omgivelsestemperatur på 25° C . Svigt af enkeltstående LED punkter er ikke en klagegrund, så længe lysudbyttet ikke falder under tolerancen. Farvetem-
peraturen kan ligeledes varierer med 175 Kelvin fra den påskrevne værdi ved en omgivelsesestemperatur på 25° C.
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Lyset styres automatisk ud fra de behov, der er i det aktuelle beboelsesområde.

Det er muligt at indstille til forskellige lysniveauer på forskellige tidspunkter af døgnet, og det 
sikrer at der ikke er områder der fremstår helt mørklagte og som kan være utrygge for bebo-
erne at bevæge sig rundt i. 

Fischer Lighting BOLIGFORENING består af en serie LED-indsatse til indbygning i eksisterende 
lysarmaturer, men vi tilbyder også at opsætte nye bæredygtigt producerede lysarmaturer i 
lokaler eller områder hvor der i dag ikke er nok lys. 

Vi arbejder tæt sammen med førende forskere på området og vi får testet alle vores 
løsninger hos DTU Fotonik. Løsningerne bliver alle CE-mærket efter ombygning til LED. 

Vi installerer vores løsninger i jeres eksisterende armaturer, og i de loftshuller der allerede er 
lavet. Det betyder at installationen er hurtigere overstået end ved indkøb af nye armaturer 
der kræver omrokering af huller og ledninger. 

SÅDAN GØR VI


