
HCL-armaturer og styring
 i verdensklasse

Human Centric Lighting



3000K Spektrum 4000K Spektrum 5500K HCL Spektrum

SKY LUM er en serie av armaturer med Human Centric Lighting (HCL), som er utviklet i nært samarbeid med den seneste forskningen og in-
novasjonen når det gjelder lysets påvirkning på mennesket. Forskningen viser at det ikke bare er lysets bølgelengde som påvirker utsondring 
av kroppens hormoner melatonin, serotonin og kortisol, men også i hvilken vinkel lyset treffer øyet, såkalt omgivelseslys. Derfor er SKY LUM 
utformet som en svevende plate, slik at lyset fra SKY LUM treffer øyet i en optimal vinkel.

SKY LUM

HCL Spektrum | Lysets bølgelengde 
er 455-490 nm ved 5500K.

Nedpendlet | Gir et optimalt omgivende lys 
med fordelt opplys 40% og nedlys 60%.

Design| Ren og minimalistisk 
med helt belyste overflater.

3 grunner til å velge SKY LUM!

HCL Spektrum | Lysets bølgelengde er 455-490 nm ved 5500K, noe som er en forutset-
ning for å få i gang produksjonen av hormoner i kroppen.

Sideemittert lys | SKY LUM bruker sideemittert lys, en teknologi som gjør det mulig å 
skape godt avblendede og effektive belysningsarmaturer. SKY LUM er utformet som en 
svevende plate, slik at lyset fra SKY LUM treffer øyet i en optimal vinkel.

Helhetsløsning | Til styring av SKY LUM brukes Steinels styringssystem LiveLink, som gir mulighet 
for bl.a. cirkadisk døgnrytme. Vi leverer en helhetsløsning med armaturer og styring.

Familie | SKY LUM finnes også for 
vegg- og takmontering, velg mellom 
fargetemperatur 4000K eller 5500K.



SKY LUM

Bruksområder:  Innendørsmiljøer som kontor, klasserom, oppholdsrom m.m.
Utførelse:  Stamme av anodisert aluminium, pulverlakkert i hvitt (RAL9016) eller sølv. Prismatisk plate.
Montering:  Pendelmontering, innendørs. Anbefalt monteringshøyde 2,30 - 3,0 meter med 0,2 - 0,3 meter avstand   
   mellom tak og armatur. Henges opp i medfølgende wire-oppheng, lengde 2 meter.
Tilkobling:  Leveres med formontert tilkoblingsledning på 1,5 meter, 5 x 0,75 mm2. Tilkobling i separat driverboks.
Lyskilde:   50W LED, levetid 50.000h, L80B10, SDCM 3, RA-indeks >85 for 3000K, >90 for 5500K. Lysutbytte opptil   
   5105 lm. 94 lm/W. UGR <16. Innstillbart lysutbytte mellom 5-100%. Sideemmitterende 
   dioder som skaper direkte/indirekte lys. Bølgelengde 455-490 nm ved 5500K, fargetemperatur
   2700-5500K. Fordeling opplys 30% og nedlys 70%.
Beskyttelsesart:  IP54, strekkavlastet driverboks klasse I (ska kobles til jord), armaturstamme klasse III.
Elektriske data:  230V, 50Hz. Effektfaktor >0,96.
Omgivende temperatur: -20˚C - +45˚C
Mål:   Rektangulær utførelse: 1240 x 330 x 27 mm. Kvadratisk utførelse: 650 x 650 x 27 mm.
Øvrig:   Vi anbefaler styring via Steinels styringssystem LiveLink, som gir mulighet for lys med cirkadisk    
   døgnrytme eller valgfri fargetemperatur samt scenefunksjon. I samsvar med EN 60598-2-1:1989; 
   EN 60598-1:2008+A11:2009;  EN62031:2008+A1:2013; CE. Separat kapslet driver med 
   huritigkoblingskontakt kan spesialbestilles.
Leverandør:  Lumenia

Art.nr. SKY LUM rektangulær 1240 x 330:
LM752020 SKY LUM, DALI DT8, sølv, utenpåliggende monteringsplate/driverboks
LM752021 SKY LUM, DALI DT8, hvit, utenpåliggende montasjeplate/driverboks
LM752022 SKY LUM, DALI DT8, sølv, separat driver (montering over undertak)
LM752023 SKY LUM, DALI DT8, hvit, separat driver (montering over undertak)

Art.nr. SKY LUM kvadratisk: 650 x 650:
LM752024 SKY LUM, DALI DT8, sølv, utenpåliggende monteringsplate/driverboks
LM752025 SKY LUM, DALI DT8, hvit, utenpåliggende monteringsplate/driverboks
LM752026 SKY LUM, DALI DT8, sølv, separat kapslet driver (montering over undertak)
LM752027 SKY LUM, DALI DT8, hvit, utenpåliggende monteringsplate/driverboks

Lysberegning av arbeidsplass på et kontor med SKY LUM DALI DT8 i 
rektangulær utførelse. I dette eksempelet gir SKY LUM en mellomverdi 
på 549 lux på arbeidsoverflaten. Monteringshøyde 2,1 meter.

SKY LUM i HCL-utførelse er nedpendlet som en svevende plate, 
noe som gjør at lyset (omgivelseslyset) fra SKY LUM treffer øyet i 
en optimal vinkel.

Mer teknisk info på www.vilan.no



HCL-styring med LiveLink

LiveLink fra Steinel er et system for styring av lys. Styringsenheten er hjertet i systemet, og til styringsenheten kobler man sensorer (DALI-2-sensorer fra Steinel), 
trykknapper og armaturer. Den seneste versjonen av LiveLink gjør det mulig med HCL-styring av armaturer med DT8-driver, enten cirkadisk døgnkurve eller 
eget valg av fargetemperatur samt scenario-funksjon. Installasjon og funksjonsinnstillinger er app-basert og stilles inn via gratis-appen LiveLink.

Enkelt | Styringssystemet LiveLink er både funksjonelt og brukervennlig. LiveLink-systemet identifiserer automatisk DT-8-driver i armaturene.

HCL-kurve | Bruk den forhåndsprogrammerte HCL-kurven eller skap en egen HCL-cirkadisk døgnkurve.

HCL-scener | Skap HCL-scener enkelt, både grunnscener og tilfeldige scener.

+ +

Opptil 4 stk. trykknapper 
kan kobles til PB4

Styringsenhet

Trykknappenhet PB4

Sensor, f.eks. tilstedeværelsesdetektor 
Control Pro HD DALI-2

Nettbrett med LiveLink 
Install-appen

Driftsettes raskt og enkelt!

Man trenger ingen forkunnskaper eller speisell opplæring for å komme i gang med LiveLink. Takket være den ukompliserte konfigurasjonen via et 
nettbrett er det svært enkelt å gruppere armaturer, integrere sensorer og skape ulike scenarier for lys. LiveLinks styringsenhet er hjertet i systemet og 
kan håndtere opptil 64 adresser og 9 ulike belysningsgrupper. Alt skjer raskt, enkelt og logisk med dra- og slipp-funksjon. Følg gjerne vår quick-guide 
for rask og enkel konfigurasjon.

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Quick-guide 
for rask og enkel 

konfigurasjon



I dag jobber de fleste mennesker i Norge innendørs i en eller annen form for kontormiljø. Også de som jobber innen helsesektoren og skole tilbringer 
størsteparten av arbeidstiden innendørs. Derfor er det et stort behov for lys som er tilpasset alle menneskene i disse miljøene. Et lysspektrum i 
området 455-490 nm er svært viktig for å regulere døgnrytmen. Søvn-våken-syklusen, som styres an en indre kroppsklokke, påvirkes av dette smale 
lysspektrumet.

Med varierende fargetemperatur og intensitet i belysningen i løpet av dagen, opplever kroppen 
en forskjell i omgivelsene ved å ikke utsettes for konstant jevn belysning.

Med vårt styringssystem LiveLink fra Steinel justeres fargetemperaturen automatisk i løpet av arbeidsdagen og følger vår biologiske 
klokke. Sammen med appen LiveLink-Control er det mulig å stille inn fargetemperatuen og lysstyrken selv, direkte via mobil/nettbrett. 

Fargetemperatur fra SKY LUM

3000K

5500K

Behov for riktig lys



I en bransje med stadig flere tekniske og komplekse løsninger vet vi at det kan være utfordrende å finne 
fram til det riktige produktet for ditt prosjekt. Vi har arbeidet med bevegelsessensorer og sensorbelysning i 
over 20 år, og ønsker å dele vår erfaringer med deg. Ta kontakt med en av våre dyktige medarbeidere, og vi 
hjelper deg med å finne den rette løsningen.

Planlegging av armaturer og sensorer 

- Vi tar i mot tegninger i DWG/PDF, send prosjektet til
post@vilan.no

Sammendrag og tilbud

- Vi presenterer hvilke armaturer og ensorer som vi 
anbefaler til prosjektet. Vi setter opp tilbud via elgrossist

Teknisk informasjon

- Produktblad, miljødokument, brukermanual, styrings-
dokument for driftssetting.

Oppfølging av prosjektering

- Etter prosjekteringen går vi igjennom alt sammen med 
deg.

Kontakt oss!

tel: 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no

Vilan AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
tel: 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no

VILAN

Kostnadsfri hjelp med prosjekt


