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• Vi installerer den nyeste LED-teknologi i jeres eksisterende armaturer, så I undgår at skulle 
reparere lofter og vægge efter installationen 

• Med vores avancerede døgnrytmelys tilpasses belysningens intensitet og farvetemperatur 
automatisk, så medarbejderne altid arbejder i den optimale belysning

• Det er muligt at tilpasse lyset til den aktivitet man skal udføre, eller benytte automatisk 
styret døgnrytmelys

• Vi har udviklet løsninger til alle former for lysarmaturer 

FORDELE 

Skab bedre indeklima og trivsel med LED-belysning

Lys er en vigtig del af indeklimaet og har stor indflydelse på hvordan vi oplever vores 
arbejdsmiljø. Det er til tider en lidt overset faktor på trivselsmålinger, men den rette belys-
ning kan medvirke til, at medarbejdere præsterer bedre, trives bedre og har et bedre generelt 
velbefindende, som i sidste ende kan mindske sygefraværet. 

Fischer Lighting har specialiseret sig i at levere energirigtige og bæredygtige lysløsninger til 
kontormiljøer og give medarbejdere de bedst mulige lysforhold. Vi har stor erfaring med alt 
fra storrum, gangareler og kontorer. 



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 en prædefineret lysstyring, som gør det muligt at give medar-
bejderne den rigtige mængde og bølgelænge af lys på det rigtige tidspunkt på døgnet. 

Det er påvist, at lys påvirker produktionen af forskellige hormoner i vores krop, og at påvirkn-
ing med den rette mængde og styrke af lys, kan påvirke kroppens naturlige døgnrytme 
positivt. 

Installationerne leveres med en automatisk døgnrytme, men kan til enhver tid overstyres ved 
et tryk på et panel der opsættes i alle lokaler. Efter et tryk på panelet vender lyset automatisk 
tilbage til døgnrytmen. 

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

Vi arbejder tæt sammen med førende forskere på området og vi får testet alle vores løsninger 
hos DTU Fotonik. Det er en garanti for at vi leverer den rigtige kvalitet af lys og at alle vores 
løsninger kan CE-mærkes. 

SÅDAN GØR VI


