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Døgnrytmelys på plejecentre og hospitaler har dokumenteret positiv effekt 

Gennem livet øges behovet for lys. En person på 60 år har brug for op til 15 gange så meget 
lys som en 15- årig. Dertil er der mange ældre, som opholder sig mindre udendørs, og det 
betyder at de ikke får nok af det naturlige dagslys, og det kan have store negative effekter på 
døgnrytme, søvn og trivsel. 

Forskning viser, at installationer med døgnrytmelys, der simulerer solens naturlige styrke og 
rytme, har en positiv effekt på helbredet, både for patienter og personale.

Fischer Lighting har i samarbejde med nogle af landets førende forskere, specialiseret sig i 
at lave døgnrytmelys specifikt til sundheds- og plejesektoren. Fischer Lighting tilbyder bære-
dygtigt døgnrytmelys, der kan installeres i alle eksisterende armaturer.

FORDELE
• Vi installerer LED i jeres eksisterende armaturer 

• Styring sikrer, at lyset ikke står tændt i lokaler hvor der ikke er personer, og det giver store 
energibesparelser, som kan finansiere dele af projektet

• Lyset installeres mens lokalerne er i brug, og der er derfor ikke behov for lukkedage mv. 

• Ved at genbruge eksisterende lysarmaturer vælger i en mere bæredygtig løsning, hvor der 
spares op til 42% ekstra CO2 i forhold til at indkøbe nye armaturer

• Løsningerne er fremtidssikret. Når der kommer ny og bedre teknologi på markedet, kan 
LED boardet nemt og billigt opgraderes  



HVORDAN VIRKER STYRINGEN?

EKSEMPEL 

*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 så det giver beboerne den rigtige mængde og bølgelænge af lys på 
det rigtige tidspunkt på døgnet. 

Installationerne leveres med en automatisk døgnrytme, men kan til enhver tid overstyres ved 
et tryk på et panel, der opsættes i alle lokaler. Det kan være at der er behov for ekstra lys ved 
medincinering, rengøring eller en nødsituation. Efter et tryk på panelet vender lyset automa-
tisk tilbage til døgnrytmen. 

RENGØRING 
Alt lys tændes med samme lys-
niveau i 30 min.

TID
Ét tryk forlænger tiden på det ak-
tuelle program med 15 min.     

AKUT
Alt lys tændes i alle rum på max. 
lysstyrke.

MAD OG SOCIAL
Lyset i spiseområdet tændes 
med varmt lys.

TV / HYGGE
Alt lys tændes i fællesrummene 
med dæmpet styrke. 

SLUK / DØGNRYTME
Alt lys slukkes
Lyset starter automatisk næste 
morgen.

Fischer Lighting PLEJE består af en serie LED indsatse til indbygning i eksisterende lysarma-
turer, men vi tilbyder også at opsætte nye bæredygtige lysarmaturer til lokaler, hvor der idag 
ikke er nok lys. Hvert enkelt lysarmatur kan instilles til et specifikt behov, så beboerne altid 
opholder sig i den lysstyrke og farvetemperatur der er mest optimal for både helbred og 
velvære. 

Fischer Lighting samarbejder med forskere på området og vi får kvalitetstestet alle vores løs-
ninger hos DTU Fotonik. Det er en garanti for at vi leverer den rigtige kvalitet af lys og at vores 
løsninger kan CE-mærkes.

SÅDAN GØR VI

* Efter tryk på en valgmulighed, forbliver lyset i den valgte tilstand i 45 min. og vender så tilbage til 'normal'.


