Grønt
ønt lys
ly
når det er godt

EU har talt
Glødelampens historie slutter
- mere herom en anden gang
Vi er glade for at kunne vise nogle gode lysløsninger, som alle er
i 100 % energiklasse A. Det er lysløsninger, der tager hensyn til
øjet, således at det er let og godt at arbejde og læse, når mørket
falder på.
Det nye er, at vi kan supplere sparepærerne med ikke mindre
end 2 forskellige typer kvalitetsdioder, der hver især giver et
godt lys til at se i.
• De varmt-hvide dioder, der har en fin spot- og solskinsvirkning,
som øjet faktisk kan se skarpt i.
• De avancerede ACA-dioder (Anti Cromatisk Abbaration), hvor
du selv indstiller lyset til hvor koldt eller varmt, du vil have det.
(2700-3700K). Du kan se skarpt og se mange farvetoner, samtidig med at lyset fordeler sig fint og blødt ud over en større flade.
ACA-dioden er udviklet af os, gennem de sidste 3 år.
• Sparepærens lys er velegnet som baggrundslys, men det er stadig diffust, uskarpt og uden gode farver.

Lysfarver vurderes både visuelt og måles på vores 'SC-2000
spektrometer'.

Med disse 3 lyskildetyper kan vi lave højeffektive anlæg, der kun
bruger 6-10 watt/m2, hvor lyset er varieret, blændfrit og uden
flimmer. Og vi har erfaring for, at belysningsanlægene kan fjerne
folks hovedpine og få børn til at falde til ro.
Det har været sjovt og spændende at produktudvikle til en situation, man kunne se komme, for så, som nu, at stå stærkt rustet
til en fremtid med dioder og energisparepærer kombineret med
vores kendte, blændfri og spændende lysteknik.
Med gode fremtids- LYS-hilsner
Asger Bay Christiansen, cand. arch, dir.
maj 2009

Vidste du, at asger
bc LYS a/s i 2007 blev
nomineret til Elforskprisen pga vores årelange arbejde med
at udvikle GODE diodeløsninger?

Speciel diodeløsning ved en
hospitalsreception
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Lys former vores liv, derfor former vi lys
Lyskildemarkedet er i en rivende udvikling, og med tiden vil diodelyset blive
det dominerende. De fleste af vores lamper kan bruge både energisparepærer og diodeløsninger, så brugeren selv kan bestemme hvilken type lys, der
skal arbejdes i.

Forsiden:
Sluk lyset, der hvor der ikke er behov for
lys, eller dæmp det.
DILLEN fås med ACA-dioder, så den er
velegnet i en studie-gruppe som her.

Den belysningsteknik vi har udviklet siden 1975, kalder vi 'intelligent ENERGI
besparelse®'. Den er baseret på viden om, hvordan det menneskelig øje fungerer, og de forhold ændrer sig ikke - kun navnene på de lyskilder vi bruger.
Erfaringer har påvist, at vores metode faktisk kan forårsage, at et støjhelvede
i en børneinstitution kan ændrer sig til et harmonisk legerum, og at voksne har kunnet lade skuldrene falde ned på plads og stille hovedpinepillerne
væk. Den gavnlige effekt af lys, der fungerer, kan ikke overdrives, og det er
vigtigt at fastholde den gode belysning i vores anlæg til gavn for mennesker
i hverdagen og for resultaterne af deres indsats.

Lyskilder i energiklasse-A
Sparepærer
Kompaktrør, energisparepærer osv
Styrke: Meget lys ved et lavt el-forbrug.
Svaghed: Få farver og uskarphed.

Varmhvide dioder
Varmhvide dioder med standardfatninger
Styrke: Gode kontraster, temmelig mange
farver, lang levetid og lavt el-forbrug.
Svaghed: Lyset er ofte køligt .

ACA dioder
ACA-dioder indbygget i lamper
Styrke: Gode kontraster, mange farver der
kan reguleres, lang levetid og lavt el-forbrug.
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Grønt

lys fra
asger
bc LYS

Arbejdet med belysning betyder hos asger
bc LYS at forme og variere lyset og styre det
derhen, hvor det skal bruges. Dér, hvor vi
læser, arbejder, og hvor børn leger, skal lysniveauet være højst, og lysets karakter skal
sikre, at vi ikke behøver at anstrenge os for
at se. Det vil idag sige ACA-dioder/LED lys
på arbejdsfeltet. De er langt de bedste 'energiklasse-A lyskilder' til at gengive farver og
skabe kontraster, så man kan se skarpt. Med
kompaktrør kan vi skabe en billig grundbelysning, så rummet lysnes.

FLØJTETØNDEN og STORE-KANON
giver sammen en god kombination
af smalt og bredt lys.

Miljø

og lys
skal tages
alvorligt

Heldigvis kan det sagtens forenes. Der er ikke
brug for 200 lux i hele rummet, tværtimod. Vi
har erfaring for, at et varieret lysniveau giver
ro til børn og voksne. Når vi skaber rum i rummet med lyset, så øges evnen til koncentration og præstation. Det er altså ikke kun miljøet der vinder, når vi sænker lysniveauet eller
slukker de uaktuelle lysarmaturer. Når vi zoneinddeler, skaber vi både rum, hvor man trives,
og vi holder energiforbruget nede.

'NANO' SKIVEN er et effektivt armatur, der
styrer lyset, så det ikke kommer ud i øjnene
men nedad. Med NANO'en kan et kontormiljø belyses med 6W / m2.
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Ved præcisionsarbejde skal lyset
sikre at genstandene står skarpt.

Brug

		
pæren,
se lyset

I dag er der brug for, at vi alle sparer på energien, også til belysning. Så fremover bliver
den store udfordring at få ordentlig belysning i vores børnehaver, skoler, plejehjem og
div andre offentlige virksomheder udelukkende ved brug af energiklasse-A lys - det vil
sige energisparepærer, diode/LED og ACAdioder. Det er vigtigt, at ikke mindst børn og
unge kan lege og arbejde, uden at de skal
anstrenge sig for at se. Det opnår vi ved at
lave en gennemarbejdet belysningsplan.

KAMELEN giver lyset fra kompaktrøret den friskhed med
gode skygger, som vi kender fra
solskin.

Styr

			
dit lys 			
			

Vores lamper former lyset, så det er på rette
sted i rummet uden blænding og flimmer.
Vores filosofi har altid været, at lyset skal
være dér, og kun dér, hvor det gør gavn, og
lysarmaturet skal forme lyset så det passer
til de aktiviteter, der skal foregå, for at det
kan hjælpe øjet til at klare opgaven. Og lyset skal skifte som aktiviteterne, døgnets og
årets rytme. Metoden giver "levende" rum
med sunde variationer i kunstlyset og en
lav miljøbelastning.
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Fremtiden
Vi fastholder den gode lysteknik, der har mennesket i centrum, og arbejder hele tiden med
at finde nye, spændende muligheder, samtidig med at vi indarbejder de seneste teknologiske landvindinger.
Det gør vi bl.a. i samarbejde med Laboratoriet
LYS & SYN, som har avanceret måleudstyr,
hvor vi kan teste alle lysets parametre.

Kvalitetspolitik hos asger bc LYS a/s
Lamper fra asger bc LYS a/s er udviklet udelukkende efter
lystekniske principper, for at få et godt og blændfrit kvalitets lys.
Materialerne, som er benyttet til produktion af lamperne,
er af bedste kvalitet, og 93 % er fremstillet af danske virksomheder. F.eks. er aluminiumsskærmene drejet op af en
metaltrykker. Dette giver skærme med stor styrke modsat almindelige aluminiumsskærme, som blot er presset
i form. Skærmene er sprøjtelakerede, ovntørrede og hærdede på et miljøgodkendt værksted.
Kipled, flexarme og afbrydere er gennemtestede. Samlingerne af lamperne er usædvanligt stærke og bygger alle
på gode mekaniske løsninger, uden brug af sundhedsskadelige lime.
Lamperne bliver fremstillet i Danmark og overholder de
gældende regler og bestemmelser på arbejdsmiljøområdet samt overholder de miljømæssige krav ved fabrikation og bortskaffelse/brænding.
Samtlige lamper er CE godkendt.
Alle lamper er enten dobbeltisolerede eller jordede (klasse I)

Certificeringer i virksomheden
asger bc LYS a/s CE-certificerer alle lamper via egen fabriksinspektør, og gennemtestede rutiner.
Virksomheden overholder de arbejdsmiljømæssige krav,
der stilles til fabrikation af lamper, og vi stiller miljøkrav til
vore underleverandører.
asger bc LYS a/s kontrollerer løbende samtlige produkter
om overholdelse af EU regler for elektricitetskontrol og CE
godkendelse.
asger bc LYS a/s har et veludbygget affaldssortering- og
genbrugssystem.

• Prøv et af vores lysanlæg, og lad dig forbavse over, hvor godt elektrisk lys kan være.
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Vi har lavet en række opskrifter
på, hvordan man kan skabe gode
lysanlæg. De er lette at følge næsten som en madopskrift.

Skolebelysning 0030/11
intelligent ENERGI besparelse®

ENERGIKL. A

Opskrift på god skolebelysning med
blændfrit lys uden flimmer
Jævnt lys uden luminansspring
Ingredienser

Skolebelysning 0030/12

Klasselokale

intelligent ENERGI besparelse®

1 lærer + ca. 25 børn i et 60m2 rum
ca 2,7 m til forsænket loft
lyse vægge og loft

ENERGIKL. A

Opskrift på god skolebelysning med
blændfrit lys uden flimmer
Lys tilsat gode luminansspring
Ingredienser

Skolebelysning
4 stk ZENON med
HF-forkobling, 0030/13
30 cm rør og trempelløsning

intelligent ENERGI besparelse®

12 stk 42 watt kompaktrør

Klasselokale

1 lærer + ca. 25 børn i et 60m2 rum
ca 2,7 m til forsænket loft
lyse vægge og loft

ENERGIKL. A

Opskrift på kvalitets-skolebelysning med
Ophængningstid: ca 1½ time.
blændfrit lys uden flimmer
Forbrug: max 8,4 watt/m²
Lys tilsat gode luminansspring og klart lys i pendlerne
- til skolen der kræver mere
4 stk FAIDON uden spot, HF-forkobling,
Ingredienser

30 cm rør og trempelløsning
3 stk TRAGTEN, 30 cm arm, trempelløsning
12 stk 36 watt kompaktrør
Fremgangsmåde
Klasselokale
3 stk 23 watt energisparepærer
medop
HF
Sæt ZENON
i rummets ¼-punkter efter princippet ¼ - ½ -

lærer
+ fordeles
ca. 25 børn
i et 60m2 rum
¼ i begge retninger,1 så
lyset
jævnt.
ca 2,7 m til forsænket loft

Nyd
resultatet
Ophængningstid: ca 2 timer og
et nu
kvarter.
lyse vægge og loft
Forbrug: max 8,35 watt/m² Et dejligt flimmer- og blændfrit lys, hvor lærer og elever kan
koncentrere sig om opgaverne.
4 stk FAIDON uden spot, HF-forkobling,
30 cm rør og trempelløsning

Tips

Mal den ene væg i en mørk farve, blot for at opnå lidt variation
i dette ellers lidt kedelige lys.
4 stk TRAGTEN, 30 cm arm, trempelløsning
Sluk en gang imellem ZENON, når dagslyset tillader det, det
Fremgangsmåde
sparer strøm og giver dig en god variation i hverdagen.
4 stk DILLEN ACA-diode
Sæt FAIDON op i en firkant, så de hænger ¼ fra de to langFor en fleksibel ophængning:
vægge og ¼ fra »bagvæggen«, men
fra tavlevæggen. På den
4 stk S-krogssæt
Denne belysning overholder kravene i DS 700
måde fordeles lyset bedst.
4 stk ledningsaflastninger
Herefter
16 stk almindelige loftskrog
ellermonteres
evt. flerede tre TRAGTEN ca 60 cm foran tavlen,
med en indbyrdes
afstand, der er tilpasset
tavlen. Ret lamperBørnehavebelysning
0020/11
12 stk 36 watt kompaktrør
ne ned mod fejelisten mellem gulv og væg, så lyser de bedst.
4 stk 23 watt energisparepærer med HF
intelligent
ENERGI
besparelse®
FAIDON
og TRAGTEN skal have hver sin tænding.
4 stk 11 watt diode, variabel
farvetone

Ophængningstid: ca 3 timer.
Opskrift på god børnehavebelysning
Forbrug: max 9,46 watt/m²
med blændfrit lys uden flimmer
Fremgangsmåde

Nyd nu resultatet

ENERGIKL. A

Et dejligt flimmer- og blændfrit lys, hvor lærer og elever kan
koncentrere sig om opgaverne og hvor støjniveauet falder
mærkbart.

Lys tilsat gode luminansspringSæt
og klart
diodelys
i
Tips
FAIDON
op i rummets
¼-punkter
efter princippet ¼ - ½
- ¼ i begge retninger, så lyset fordeles
jævnt.imellem oplyset i FAIDON, når dagslyset tilpendlerne
Sluk en gang
Ingredienser

lader detcaog60brug
i det hele
taget de forskellige muligheder for
Herefter monteres de fire TRAGTEN
cm foran
tavlen,
sparerRet
strøm
og giver dig en god variation i
med en indbyrdes afstand, dertænd-sluk,
er tilpassetdet
tavlen.
lamperhverdagen.
ne ned mod fejelisten mellem gulv
og væg, så lyser de bedst.30.04.09

asger bc LYS®
www.asgerbclys.dk

Grupperum
i børnehave
På ledningen af hver af de fire DILLEN fastgøres
en aflastning og en s-krog. Herefter markeres
cirkler
på +loftet,
dér
2
Denne belysning
overholder
i DS
700
2fire
pædagoger
ca. 20kravene
børn i et
50m
rum
hvor der typisk vil være gruppearbejde. I hver cirkels omkreds
ca 2,6 m til forsænket loft
opsættes 4 loftskroge og i centrum monteres DILLEN’s ledlyse
vægge
og
loft
ning. Med en ”fluegynge” føres lampen ud til den af krogene,
der er mest hensigtsmæssig for undervisningen, og hænges i
aflastningen. S-krogen gør det muligt at løfte DILLEN højere
op i forbindelse med alternative aktiviteter i lokalet.
4 stk MINI-FAIDON uden spot, HF
30 cm rør og trempelløsning
FAIDON, TRAGTEN og DILLEN skal have hver sin tænding,
for at man får mest ud af dette kvalitetsanlæg.
3 stk DILLEN

asger bc LYS®
www.asgerbclys.dk

30.04.09

Nyd nu resultatet
1 stk BULEN III på afbryderdåse
For en fleksibel ophængningEt
af dejligt
DILLEN:
flimmer- og blændfrit lys, hvor lærer og elever kan
3 stk S-krogssæt
koncentrere sig om opgaverne og støjniveauet falder.
3 stk ledningsaflastninger
Tips
12-18 stk almindelige loftskrog
Sluk en gang imellem oplyset i FAIDON og brug i det hele
8 stk 36 watt kompaktrør
taget de forskellige muligheder for tænd-sluk, det sparer strøm
1 stk 9 watt diode
og giver dig en god variation i hverdagen.
3 stk 11 watt diode, variabel farvetone
Ophængningstid: ca 2 ½ time.
Forbrug: max 6,6 watt/m²

Denne belysning overholder kravene i DS 700

asger bc LYS®
www.asgerbclys.dk
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Fremgangsmåde
MINI-FAIDON hænges op efter aftale med pædagogerne. Det
vil typisk blive længst inde i rummet.
På ledningen af hver af de tre DILLEN fastgøres en aflastning
og en s-krog. Herefter markeres tre cirkler på loftet, dér hvor
gruppebordene typisk vil være. I hver cirkels omkreds opsættes 4-6 loftskroge og i centrum monteres DILLEN’s ledning
fast i loftet. Med en ”fluegynge” føres lampen ud til den af
krogene, der passer til den aktuelle bordopstilling, og hænges
i aflastningen. S-krogen gør det muligt at løfte DILLEN højere op i forbindelse med alternative aktiviteter i lokalet.
BULEN III sættes, ca 1 m over gulvet, på væggen bag sofaen
til højtlæsning. Lampen skal placeres over det ene armlæn.
MINI-FAIDON, DILLEN og BULEN III skal have hver sin
tænding, for at man får mest ud af dette kvalitetsanlæg.
Nyd nu resultatet
Et dejligt flimmer- og blændfrit lys, som gør at børnene let kan
se det de beskæftiger sig med. De kan koncentrere sig ca dobbelt så længe som normalt og støjniveauet falder mærkbart.
Tips
Sluk en gang imellem lyset i FAIDON, når dagslyset tillader
det og brug i det hele taget de forskellige muligheder for tændsluk, det sparer strøm og giver en god variation i hverdagen.
Denne belysning overholder kravene i DS 700

30.04.09

asger bc LYS®
www.asgerbclys.dk

Se flere på www.asgerbclys.dk

Vores belysningsanlæg
opfylder Elsparefondens krav til energieffektivitet

de følger Dansk Standards krav generelt
de har 200 lux som middelbelysningsstyrke
de forbruger 10watt/m2 eller derunder
de anvender lyskilder med Ra-tal over 80
de giver blændingstal på under 20
de har kun armaturer med virkningsgrad over 50%
de er zoneinddelt efter dagslys og aktiviteter
de bruger lyskilder af energiklasse A

Yderligere information: asger bc LYS a/s • 33 15 15 14 • www.asgerbclys.dk

