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• Døgnrytmelyset følger solens naturlige døgnrytme, og justeres efter mængden af lys fra 
vinduer. Lyset varierer automatisk hen over dagen, men underviseren har også mulighed 
for at ændre belysningen til specifikke undervisningsbehov ved tryk på et panel 

• Både elever og undervisere får glæde af lysets sundhedsfremmende egenskaber. Det 
giver ikke kun et bedre indeklima for børnene, men også en bedre arbejdsplads

• Forskning viser, at den rette belysning i et undervisningslokale kan øge koncentration-
sevnen, og der findes dokumentation på, at resultaterne i en matematiktest blev forbedret 
med 12% 

• Det er påvist, at elever der opholder sig i den rette belysning oplever mindre hovedpine og 
at støjniveauet sænkes

FORDELE  

Døgnrytmelys i undervisninslokaler giver gode resultater og gladere børn 

Mange skoler er gamle og nedslidte, og når der skal renoveres er der oftest fokus på energi-
besparelser og ikke på komfort, selvom belysningen er en vigtig del af et godt indeklima. 

I de fleste undervisningslokaler er der kun mulighed for at have lyset enten tændt eller sluk-
ket, og forskning viser, at det kan medføre gener og træthed at opholde sig i et konstant 
lysniveau en hel skoledag. I lokaler hvor elever opholder sig i 6-8 timer dagligt, kan der derfor 
opnås flere positive effekter af at arbejde specifikt med døgnrytmelys.



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 og gør det muligt at give elever og undervisere den rigtige mængde 
og bølgelænge af lys på det rigtige tidspunkt af 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 posi-
tivt. 

Et styringspanel sikrer også markante energibesparelser da lyset ikke står unødigt tændt. 

*For kildehenvisninger se www.fischer-lighting.com 

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

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 vores løs-
ninger kan CE-mærkes. Fischer Lighting har mange års erfaring med projekter til undervisn-
ingslokaler. Vi installerer vores løsninger i eksisterende armaturer, og det betyder at der ikke 
kommer store udgifter til renovering og loftsreperationer. 

SÅDAN GØR VI

Normal 
Lyset følger døgnrytmen.
Hvis der ikke registeres bevægelse i 
45 min vil lyset automatisk slukke, og 
igen tænde ved bevægelse.

Lærer 
4000 Kelvin, med fokus på læren. 
   

Smartboard 
4000 Kelvin i lokalet, men dæmpet lys 
ved smartboard så det er lettere at se 
skærmen. 

Hygge 
2700 Kelvin (50%) af max. 
Får børnene til at slappe af og 
giver ro.

Energi 
6500 Kelvin. 
Giver ekstra energi og fokus. 

Sluk 
Alt lys slukkes. 

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


