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Skolebygninger der blev tegnet i 70’erne og 80’erne er meget 
forskellig fra de skoler som bliver tegnet i dag. undervisningen 
bliver organiseret anderledes, og hjælpemidlerne vi anvender 
i dag kræver nye løsninger. Vi stiller større krav til fleksibilitet, 
både når det gælder bygnings udformning og ikke mindst når 
det gælder  belysningen. 

formidlerens rolle er ligeså vigtig som før, og den visuelle 
kontakt bidrager til at holde et øget fokus. Øget fokus på for-
midleren forenkler kommunikationen og øger evnen til at tilegne 
sig viden. Ved at sætte sig ind i de udfordringer, som ligger 
i ny teknologi og nye undervisningsformer, ønsker glamox at 
bidrage til gode belysningsløsninger for fremtidens skole.
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Der er udvist stor omhu for at sikre, at illustrationerne 
og de tekniske specifikationer i brochuren er korrekte 
på udgivelsestidspunktet.

glamox tager forbehold for produktionsmæssige 
og tekniske ændringer af produkter, som er opgivet 
i brochuren, ændringer af sortiment og trykfejl. 
glamox fraskriver sig ethvert ansvar for de følger, 
som sådanne fejl måtte medføre for brugerne af 
brochuren.
 
Lighting for brighter future - juni/2009

Læring er opfattelse, udvalg, organisering, tolkning og lagring af stimuli. Vores evne til at 
lære, huske og videreføre kundskab til nye generationer er grundlæggende for al udvikling. 
Det moderne vidensamfund stiller stadig store krav til god belysning og et optimalt ind-
læringsmiljø. Det er disse udfordringer vi kan løse, det er her vi har vores ekspertise.
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Kontrast
70-80% af alle sanseindtryk formidles via 
synet. Dette gør lys til den vigtigste  formidler 
 af information i forhold til menneskets 
sanser. belysningen har derfor den største 
betydning for selve indlæringsprocessen, 
både med hensyn til fokus, koncentration 
og velvære. Vi ser altid begrebet “rigtig 
lys” i sammenhæng med den aktivitet, der 
skal udføres i lokalet. i det traditionelle 
klasseværelse finder vi aktiviteter, der ofte 
lægger vægt på læse og skrivearbejde. Vi 
må derfor prioritere gode kontrastforhold og 
undgå store forskelle mellem lys og mørke. 

børn har som regel et mindre udviklet
“billedforråd” og behøver længere tid, 
før de genkender objekter, de ikke har set 
tidligere. for at udvikle “billedforrådet” 
udviklet er der behov for stimulans i form 
af variationer mellem lys og skygge. til 
dette behøver vi et godt modellerende lys. 
i f orskellen mellem det diffuse, kontrastgiv-
ende lys og det direkte, modellerende lys 
ligger de optimale forhold for indlæring.

aldersbetinget belysning 
hvad kan de forskellige trin i børns 
udvikling fortælle os om god belysning i 
undervisningen? Kan vi bruge de samme 
kvalitetskrav i alle typer klasseværelser uan-
set alder, fag eller pædagogisk metode ?

inden for kognitive indlæringsteorier er man 
optaget af de processer, der sker inde i 
hovedet på eleverne. Centralt står modeller 
for, hvordan eksterne stimuli omdannes til 
information og hvordan dette organiseres 
og lagres i hukommelsen. De vigtigste 
former for eksterne stimuli er dem, der 
 kommunikerer via syn og hørelse. Synet 
står for 80% af den informationsmængde 
hjernen modtager via sanserne. 

Specielt Jean Piaget`s teorier omhandler, 
hvordan forskellige former for stimuli og 
aktivitet bidrager til indlæringsmiljøet. 
han mente, at synet sammen med fysisk, 
motorisk aktivitet gjorde at systemer  blev 
forandret på grund af nye erfaringer  
(akkommodation) eller at nye objekter og 
erfaringer bliver taget op i eksisterende 
systemer (assimilation).

Lys og læring Lys og læring 
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Den formal-operationelle periode,  
fra ca. 12 år, kendetegnes ved at nye 
strukturer kan stå på egne ben uden 
 konkret støtte. billeder og objekter kan let-
tere assimileres på grundlag af  tidligere 
erfaringer der er sat i system. ideerne  
behøver ikke længere at have fodfæste i  
realiteterne. biologisk er sanseapparatet nu 

færdigudviklet,hvilket 
sætter noget større krav  i forhold til 

blænding. en stadig større del af sanse-
indtryk (perception) kommer fra bøger. hele 
kommunikationsmønsteret er blevet mere 2 
dimensionalt. belysningsteknisk får derfor 
det diffuserende og kontrastskabende lys 
større betydning, hvilket betyder yderligere 
øget andel indirekte belysning eller øget 
belysningsstyrke på vertikale flader.

 
I den præ-operationelle periode  
2 – 7 år er det legen der er den  dominerende 
lærende aktivitet. Sprogudvikling og øvrig 
intellektuel udvikling knyttes til operative 
funktioner i legen. afstandbedømmelse, 
 finmotorik, farvenuancer og bedømmelse af 3 
dimensionelle former er derfor en afgørende 
faktor for en positiv udvikling i denne peri-
ode. for at få en optimal indlærings kurve 
på disse områder er det vigtigt, at bruge stor 
del af direkte rettet lys, når det kunstige lys 
skal anvendes. Det direkte  rettede lys giver 

både lys og skygge, og 
giver dermed bedre vilkår for af-

standsbedømmelse, der er vigtig for  
udviklingen af finmotorik. også 3 dimension-
elle  former får bedre vilkår for genkendelse og  
indlæring med det direkte rettede lys. 
Selv om børn er mere følsomme for lys, 
betyder det ikke, at de er mere følsomme 
for  blænding. barnets evne til adaption 
forhindrer, at ubehagsblænding er et stort 
problem. flimmer kan derimod være et 
stort problem. Direkte rettet lys med gam-
mel konventionel forkobling, kan derfor ikke 
anbefales.

Den konkret-
operationelle periode 7–12 år  
kendetegnes ved, at tankegangen bliver 
 operationel. begreber som mængde, vægt 
og volumen kan gøres på et abstrakt niveau, 
uafhængigt af det konkrete objekt. Konstant 
begrebet bliver muligt at forstå, hvilket er en 
vigtig forudsætning for at forstå talbegreber 
og regnestykker. i denne periode, er det et 
samspil mellem 3 dimensionelle objekter og 
bøger der bliver de vigtige hjælpe midler for 
videre udvikling. forskellige  objekter  bliver 

sat i sys-
temer i forhold til type 

af objekt, form, vægt og lignende. belysn-
ingsteknisk vil gode kontrast forhold stadig 
spille en vigtigere rolle, da de 2 dimension-
elle former for kommunikation bliver benyttet 
mere. Løsnings teknisk bevæger vi os mod 
en mere diffus belysning i klasseværelset/
grupperummet. Dette betyder en højere 
andel indirekte lys eller en højere belysn-
ingsstyrke på vertikale flader.

belysning tilpasset børns udvikling belysning tilpasset børns udvikling
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hvorfor er indlæringen nemmere, når 
 formidleren er til stede? er kropssprog og 
mimik en vigtig del af det, at formidle et 
budskab? hvis det er tilfældet, hvorfor 
skal læreren så placeres mellem tavle-
belysningen og den almindelige belysning i 
undervisnings lokalet? Ved at lade formidleren 
komme frem i lyset sikrer du, at budskabet får 
større opmærksomhed. 

teknikken, som benyttes ved person-
belysning er noget, som man genkender fra 
tv-studier og andre steder, hvor formidlerens 
mimik er vigtig. et rettet ovenlys rammer for-
midleren ind, samtidig med at et blødt og 
rettet lys vinkles 45 grader for, at ansigts-
mimikken og kropssproget skal komme 
tydeligere frem. 

glamox C50 er specielt designet til denne 
type belysning.

Præsentationsbelysning

Løsning uden præsentationsbelysning

Ophæng af tavlearmatur
tavlebredden i undervisningslokaler varierer ofte mellem forskellige fag. anbefalet 
tavlehøjde er ca. 1,2 m med underkant placeret 0,9m over gulvet. i henhold til DS700 
skal luxniveauet for kridttavle være 500 lux og med en jævnhed på ≥ 0,7. Se figur for 
optimal placering af glamox C50-PS Xa.

PræsentationsbelysningPræsentationsbelysning

L

h2

120 cm

25º

h

40 cm

80 cm

C50-PS oPa C50-PS Sa

100 cm

h (cm) L (cm)

210 37

230 47

250 56

270 65

Eksempel 
Ved placering af underkant på armaturet 210 cm over gulvet,
må armaturet hænge 37 cm ud fra væggen. 
Se tabel for flere eksempler.L = (h - h2) x tan 25

h2 angiver højden fra gulvet og op til 1/3 af tavlens højde
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Regulativer og referenceliste

DS700
Stærkstrømbekendtgørelsen
SbS16
en15193
elsparefonden.dk
god og energirigtig skolebelysning
givoslov.dk / Skoleelever.dk

Du kan læse om elbesparelser på 
www.elsparefonden.dk 

nationale standarder og forskrifternationale standarder og forskrifter

kan undgås, når man benytter moderne 
lyskilder og forkoblinger (hf ). et parameter 
mere er lysets retning, og det er dette punkt 
der ofte afgør, om belysningsanlægget 
bliver dårligt, tilfredsstillende eller godt. 

Skal der benyttes downlight? Skal der 
være indirekte belysning? hvor stor andel 
direktestrålende lys skal vi have? osv. Vi 
håber denne brochure kan hjælpe dig med 
at gøre et godt valg på dette område.

nødbelysning
”bygningsreglement 2008 (br08)”
omfatter blandt andet funktionsbaseret krav 
med hensyn til sikkerhed ved brand. Deri-
blandt krav til brug af nød- og ledesystemer. 

Vejledning til ”Sbi anvisning 216”
er normgivende for teknisk forskrift.

energiberegning
bygningsenergidirektivet påpeger to 
centrale tiltag. Der skal indføres nationale 
grænseværdier for energiforbrugets forskel-
lige byggerier. byggerierne skal derefter 
have en energideklaration i form af et 
mærkningssystem, som 
angiver, hvor godt byggeriet er i 
forhold til energiforbruget.

Der skal udarbejdes europæiske 
standarder for, hvordan energiforbruget 
til de største energibærere skal beregnes. 
for belysning hedder standarden en 
15193, energy performance of buildings 
- energy requirements for lighting. Stan-
darden opererer med en forbrugsindika-
tor, som har betegnelsen Leni (Light 
energy numeric indicator). Denne beskriver 
belysningens kilowatt-time (kWh)-forbrug pr. 
kvadratmeter (m²) pr. år.

generelle krav
De generelle byggetekniske krav til et skole-
byggeri er beskrevet i bygningsreglementet 
(br08), arbejdsmiljøloven og vejledning 
arbejdsmiljøloven (at-vejledning). Dertil 
sætter brandkrav i bygningsreglementet 
krav til tekniske indretninger, der omhandler 
varsling og evakuering.

belysning
for projektering af belysning gælder Dansk 
standard DS700. Standarden sætter krav til 
minimum belysningsstyrke i lux og minimum 
blænding i ugr tal. Dertil er der nogle 
enkle krav til farvegengivelse, der stort set 
altid tilfredsstilles ved brug af moderne 
lyskilder. 

Standarden forklarer også, hvilke kriterier 
der skal lægges til grund ved projektering 
af belysning. Disse er:
• Visuel komfort. beskriver følelser af 

tilfredshed med belysningen.
• Visuel ydelse. belysningens evne til at

gøre den visuelle opgave nemmere.
• Sikkerhed

De parametre der er afgørende for at 
tilfredsstille kriterierne er:
1. Lysfordeling i lokalet
2. belysningsstyrke
3. blænding
4. Lysets retning
5. Lysets evne til at gengive farve
6. flimmer
7. Dagslys

i et klasseværelse skal der være 200 lux, 
og der må ikke være under 150 lux. På tav-
len skal der være 500 lux, og der må ikke 
være under 282 lux. 

Problemet med flimmer fra belysningen 
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energibesparelse på belysning betyder 
at slukke lyset automatisk, når der ikke er 
 personer tilstede i lokalet. Det kan enkelt 
gøres med en bevægelsessensor. en anden 
mulighed er at regulere den kunstige 
 belysning ned, når dagslyset giver et tilskud 
af lys. Dette gøres med en lyssensor. en 
vigtig faktor er også at mindre brugstid 
giver længere levetid på lyskilder og 
k omponenter. 

en 15193 er standarden der beskriver, 
hvordan man skal beregne energi forbruget 
af et belysningsanlæg. i henhold til denne 
standard, er det forbruget af energi, 
der skal dokumenteres (kWh/m²). en 
15193 benytter en Leni indikator, der 
 dokumenterer total forbrug af energi til 
belysning. Leni står for Lighting energy 
numeric indicator og betyder kilowatt time 
pr. kvadratmeter pr år (kWh/m2/år).

Hvis alle landets skoler skifter 
belysningen ud til en intelligent 
belysningsløsning, spares der  
ca. 60.000 ton CO2

Miljøspørgsmål i forbindelse med en-
ergiforbrug er formentlig den største 
udfordring menneskeheden vil stå overfor 
i de næste 20 år. Den mest miljørigtige 
energi vil altid være den, vi ikke bruger, 
og det er her den moderne teknologi kan 
hjælpe os.  belysning står for ca. 19% 
af  energiforbruget i en bygning i dag. 
Det største indeklima problem er at få 
 temperaturen ned om sommeren. Ved at 
slukke lyset automatisk når ingen er tilstede 
i lokalet og regulere den kunstige belysning 
ned, når dagslyset giver et tilskud i lokalet, 
kan man spare både det globale miljø, 
det lokale indemiljø og store driftsudgifter. 
Den moderne skole har behov for fleksible 
belysningsløsninger, der skal bidrage til at 
skabe trivsel og varetage varierende behov 
for lys relateret til en række forskellige 
bruger situationer. et optimalt lysstyrings-
system kan give op til 70% besparelse på 
energien.

LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) 

Leni calculated = Wtotal / a = (Wlight + Wparasitic ) / a
Wlight = Årligt forbrug af belysning
Wparasitic = Parasitiske energi som styringsmoduler, sensorer, forkoblinger som forbru-
ger når de er slukket o.l.
a = bygningens areal (m2)

energiberegningDet handler om at tage ansvar

Tilskud

Der er i øjeblikket ingen offentlige tilskud. 

hold øje med www.elsparefonden.dk 
hvor evt. fremtidige tilskudsordninger vil 
være oplyst.
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Valg af løsning afhænger af hvilke behov 
man ønsker at dække. herudover kan 
økonomi sætte begrænsninger for valget.

hvad er lysstyring?
begrebet lysstyring beskriver ændringer og 
kontrol med udsendelse af lys fra armaturer. 
Parametrene som ændres og kontrolleres er:
• lysfordelingen
• niveauet (belysningsstyrke/luminans)
• spektralfordelingen (lysets farve)

Styring kan gennemføres manuelt 
eller automatisk og kan gælde for 
enkeltarmaturer eller grupper af armaturer. 
Dette foregår ved at enkle eller grupper af 
armaturer dæmpes kontinuerligt eller trinvist 
og eventuelt slås fra/til. 

Manuel såvel som automatisk styring 
er aktuelt. Det vigtigste er at kortlægge 
behovet på et tidligt tidspunkt for at undgå 
unødige omkostninger.

energibesparelser 
et optimalt lysstyringssystem kan give 
en energibesparelse på helt op til 70%, 
hvis der benyttes elektronisk reaktor (hf). 
bevægelsesdetektorer og dagslysstyring vil 
kunne give yderligere besparelser.
 
belysning i skoler har en tendens til at blive 
glemt, men op til 40% af skolens elregning 
går til belysning. Store besparelser kan 
opnås ved god planlægning.

Lysstyring og energibesparelse kan gøres 
på mange måder. bevægelses- eller 
ultralydssensor, føler  tilstedeværelse. Disse 
kan bruges til at tænde og slukke lyset, når 
der er behov for det.

Det er ofte et ønske at have mulighed 
for at skabe forskellige scenarier, som 
er udgangspunktet for mindre   lysstyrings-
anlæg. uanset om det er af praktiske 
hensyn, fordi rummet bruges til flere 
arbejdsopgaver, f.eks. i mødelokaler med 
video, eller fordi man ønsker et visuelt 
præg som en del af helhedsindtrykket, 
f.eks. i teateret.
 
Det er vigtigt, at man hurtigt kan skifte fra 
en lyssætning til en anden. 

for nemhedens skyld memoreres de 
forskellige lyssætninger i bestemte 
afbrydere eller en fjernbetjening. 
Kompleksiteten afgør, hvor mange kanaler 
man skal hav, og om scenarierne skal 
forbindes i en sekvens, således at et 
scenarie automatisk går over til det næste. 
Dette lader sig gøre med forholdsvis 
enkle systemer og til en relativ lav pris 
sammenlignet med tilsvarende systemer for 
10 år siden.
 
udover niveauregulering findes der 
forskellige sekvensstyringer af optisk 
karakter, f.eks. ændring af lysretning, 
overgang fra smalstrålende til bred-
strålende lamper, filtre som skifter farve  
på lyset.

hvis alle landets skoler skifter belysningen ud til en intelligent belysningsløsning, spares der 
ca. 60.000 ton Co2 om året. 

Det svarer til at en person flyver mellem København og London tur/retur ca.
200.000 gange.

Den årlige økonomiske besparelse svarer til at man kan ansætte ca. 750 skolelærere. 

besparelsen kan osse bruges til ca. 13.000 smartboards.

Lysstyring og energibesparelseLysstyring og energibesparelse

Reducerer energiforbruget og • 
dermed driftsomkostningerne 
for bygningen
Tilpasser belysningen efter • 
vores individuelle behov og 
forbedrer arbejdsmiljøet

Tilpas belysningen til forskellige • 
arbejdsopgaver
Skab ønskede lysvirkninger• 

Energiomkostninger ved:

Dagslyssensor kan sammen med 
tilstedeværelsessensorer, opnå høje 
energibesparelser. ikke kun på elregningen, 

men de forlænger også levetiden på 
lyskilder og forkoblinger.
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Dansk Center for Lys 
“Ca. 20% af landets samlede el-forbrug 
bruges til lys. På skoler og undervisnings-
institutioner er tallet så højt som ca. 50%. 
flere undersøgelser viser, at dette tal kan 
halveres. Dermed vil megen forurening og 
investeringer i ny kraftværker være sparet.”

(Citat: god og energirigtig skolebelysning, 

Dansk Center for Lys)

Danske skoleelever
“belysning i klasseværelserne, som flimrer 
og gengiver farverne på en forvrænget 
facon, er et problem for elevernes indlæring 
og undervisning. Lys påvirker ikke blot 
evnen til at se, men også vores humør og 
indlærings-evne. Lyset kan gøre, at vi føler 
os oplagte. Desværre er den nuværende 
situation modsat: eleverne føler sig grundet 
belysningen ikke oplagte, men trætte, 
allerede når de træder ind i lokalet. hvis 
lyset flimrer, blænder eller på anden måde 
anstrenger, kan det også påvirke eleven 
fysisk.
anstrengende belysning giver hovedpine, 
røde øjne og muskelinfiltrationer, hvilket kun 
besværliggør undervisningen for eleven.” 

(Citat fra: ”giv os lov”, Danske skoleelever) 

elsparefonden 
“energirigtige renoveringer af nedslidte 
folkeskoler kan hvert år skære 100 mio. 
kroner af kommunernes samlede  elregning, 
viser beregninger fra elsparefonden. 
Med andre ord kan energibesparende 
investeringer med tiden sikre alle danske 
skoleelever både ordentlige toiletforhold, 
bedre indeklima i klasselokalet og mindre 
Co2 i atmosfæren.” 

(Citat fra: ”renoveringen af nedslidte skole tjener 

sig selv ind igen”, elsparefonden, november 2008)

udtalelser

glamox bestræber sig på at være en ledende virksomhed for miljøvenlig
belysning. Vi kigger konstant på at udvikle vores produkter samt forbedre 
fremstillings- og pakningsprocesser, for at spare energi og affald. glamox er stolt af at 
være forbundet med miljøvenlige produktionsfaciliteter.
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for mere teknisk information se
www.glamox.dk
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for mere teknisk information se
www.glamox.dk
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> 600 
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Klasseværelse for 7-12-årigeKlasseværelse for 7-12-årige

rumbeskrivelse
Standard-klasseværelse på 8 x 6 m med 
vinduer langs den ene væg. Loftshøjden er 
3,1 meter. 2 rækker med 3 stk. armaturer. 
til tavlebelysningen er der 3 stk. armaturer.

Lyskvalitet
børn i 7-12-års-alderen tænker udpræget 
2-dimensionalt og konkret. for at styrke 
børnenes dybdesyn er det vigtigt at have 
overvægt af direkte lys, som giver skygger 
og høj kontrast. Denne løsning har 
armaturer monteret direkte på loftet, der 
giver en direkte belysning. Dette giver en 
god belysning på bordene, og samtidig 
giver det et bedre indlæringsmiljø.    

rumbeskrivelse
Standard-klasseværelse på 8 x 6 m med 
vinduer langs den ene væg. Loftshøjden 
er 3,1 meter. 2 rækker med 3 nedhængte 
armaturer. til tavlebelysningen er der 3 stk. 
armaturer.

Lyskvalitet
børn i 7-12-års-alderen tænker udpræget 
2-dimensionalt og konkret. for at styrke 
børnenes dybdesyn er det vigtigt at have 
overvægt af direkte lys, som giver skygger 
og høj kontrast. Derfor skal man vælge en 
løsning, hvor armaturerne har begrænset 
oplys på ca. 30 %. Dette giver en god 
belysning på bordene og samtidig et 
fornuftigt niveau af indirekte lys. Denne 
balance giver et godt indlæringsmiljø. 

beskrivelse af løsningen

Løsning Armatur Antal

ny standard-installation C20-S 1 x 35 SL
C20-S 1 x 35 Xa

6 
3

intelligent installation C20-S 1 x 35 SL DaLi 
C20-S 1 x 35 Xa DaLi 
Multi sensor 312 
DaLi power supply 
DaLi touch panel

6 
3 
2 
1 
1

energibesparelser

Løsning Energiforbrug kWh/m2/år (LENI) Pris/år (dkr.) C02 (kg) Besparelse (%)

gammel installation 1445 kWh 30,1 2529 622
ny standard-installation 772 kWh 16,1 1351 332 47
intelligent installation 474 kWh 9,9 829 204 67

beskrivelse af løsningen

Løsning Armatur Antal

ny standard-installation C20-P1 1 x 35 SL
C20-S 1 x 35 Xa

6
3

intelligent installation C20-P1 1 x 35 SL DaLi
C20-S 1 x 35 Xa DaLi
Multi sensor 312  
DaLi power supply 
DaLi touch panel

6 
3 
2 
1 
1

energibesparelser

Løsning Energiforbrug kWh/m2/år (LENI) Pris/år (dkr.) C02 (kg) Besparelse (%)

gammel installation 1445 kWh 30,1 2529 622 -
ny standard-installation 772 kWh 16,1 1351 332 47
intelligent installation 474 kWh 9,9 829 204 67

Den intelligente løsning anvender en 
multisensor, der slukker lyset, når lokalet 
ikke anvendes, og regulerer lyset i forhold 
til indfald af dagslys. Løsningen inkluderer 
også et touch-panel, så læreren kan vælge 
mellem forskellige lys-scenarier.

Den intelligente løsning anvender en 
multisensor, der slukker lyset, når lokalet 
ikke anvendes, og regulerer lyset i forhold 
til indfald af dagslys. Løsningen inkluderer 
også et touch-panel, så læreren kan vælge 
mellem forskellige lys-scenarier.

isolux-diagram - lysfordeling isolux-diagram - lysfordeling
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< 225 300-375225-300

375-450 450-525 525-600

> 600 

< 150 200-250150-200

250-300 300-350 350-400

> 400 

beskrivelse af løsningen

Løsning Armatur Antal

ny standard-installation C30-rit 2 x 24 Su
C20-S 1 x 35 Xa

6
3

intelligent installation C30-rit 2 x 24 Su DaLi 
C20-S 1 x 35 Xa DaLi 
Multi sensor 312 
DaLi power supply 
DaLi touch panel

6 
3 
2 
1 
1

energibesparelser

Løsning Energiforbrug kWh/m2/år (LENI) Pris/år (dkr.) C02 (kg) Besparelse (%)

gammel installation 1432 kWh 29,8 2506 646 -
ny standard-installation 944 kWh 19,7 1652 406 37
intelligent installation 572 kWh 11,9 1002 246 62

beskrivelse af løsningen

Løsning Armatur Antal

ny standard-installation C20-P1 1 x35 Su
C20-S 1 x 35 Xa

6
3

intelligent installation C20-P1 1 x 35 Su DaLi 
C20-S 1 x 35 Xa DaLi 
Multi sensor 312 
DaLi power supply 
DaLi touch panel

6 
3 
2 
1 
1

energibesparelser

Løsning Energiforbrug kWh/m2/år (LENI) Pris/år (dkr.) C02 (kg) Besparelse (%)

gammel installation 1445 kWh 30,1 2529 662
ny standard-installation 772 kWh 16,1 1351 332 47
intelligent installation 474 kWh 9,9 829 204 67

Lyskvalitet
børn i 12-16-års-alderen begynder selv at 
skabe generelle synsregler. for at træne 
børnene i abstrakt tænkning og modvirke 
monotoni i belysningen er det vigtigt med 
et mere indirekte lys. Det optimale vil derfor 
være en balanceret løsning med både 
direkte og indirekte belysning.  

rumbeskrivelse
Standard-klasseværelse på 8 x 6 m med 
vinduer langs den ene væg. Loftshøjden er 
3,1 meter. 2 rækker med 3 nedhængte 
armaturer. til tavlebelysningen er der 3 stk. 
armaturer.

Den intelligente løsning anvender en 
multisensor, der slukker lyset, når lokalet 
ikke anvendes, og regulerer lyset i forhold 
til indfald af dagslys. Løsningen inkluderer 
også et touch-panel, så læreren kan vælge 
mellem forskellige lys-scenarier.

Klasseværelse for 12-16-årige

Den intelligente løsning anvender en 
multisensor, der slukker lyset, når lokalet 
ikke anvendes, og regulerer lyset i forhold 
til indfald af dagslys. Løsningen inkluderer 
også et touch-panel, så læreren kan vælge 
mellem forskellige lys-scenarier.

Klasseværelse for 12-16-årige

rumbeskrivelse
Standard-klasseværelse på 8 x 6 m med 
vinduer langs den ene væg. Loftshøjden er 
3,1 meter. 2 rækker med 3 stk. indbygget 
armaturer. til tavlebelysningen er der 3 stk. 
armaturer.

Lyskvalitet
børn i 12-16-års-alderen begynder selv at 
skabe generelle synsregler. for at træne 
børnene i abstrakt tænkning og modvirke 
monotoni i belysningen er det vigtigt at have 
mere indirekte lys. Denne løsning har arma-
turer med en blød og indirekte belysning. 
Dette giver en balanceret belysning.       

isolux-diagram - lysfordelingisolux-diagram - lysfordeling
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< 180 210-240180-210

240-270 270-300 300-330

> 330 

beskrivelse af løsningen

Løsning Armatur Antal

ny standard-installation C10-S1 1 x 28 LL 3

intelligent installation C10-S1 1 x 28 LL DaLi 
Multi sensor 312 
DaLi power supply 
DaLi touch panel

3
3
1
1

energibesparelser

Løsning Energiforbrug kWh/m2/år (LENI) Pris/år (dkr.) C02 (kg) Besparelse (%)

gammel installation 317 kWh 11,3 554 136 -
ny standard-installation 205 kWh 7,3 358 88 35
intelligent installation 94 kWh 3,4 165 40 70

rumbeskrivelse
Smal gang på 14 x 2 m med vinduer langs 
den ene væg. Loftshøjden er 2,7 meter. 
1 række med 3 stk. armaturer.

Lyskvalitet
Vejledning. belysningen i gange skal 
vejlede mennesker samt belyse informations-
tavler og eventuelle billeder på væggene.

beskrivelse af løsningen

Løsning Armatur Antal

ny standard-installation a50-P1 1 x 42 15

intelligent installation a50-P1 1 x 42 DaLi 
Multi sensor 312 
DaLi power supply 
DaLi touch panel

15 
3 
1 
1

energibesparelser

Løsning Energiforbrug kWh/m2/år (LENI) Pris/år (dkr.) C02 (kg) Besparelse (%)

gammel installation 2376 kWh 19,8 4158 1022 -
ny standard-installation 1584 kWh 13,2 2772 681 33
intelligent installation 849 kWh 7,1 1486 365 64

Lyskvalitet
fordybelse. rolige omgivelser i indretning 
og belysning er vigtige i disse områder. 
Denne løsning giver en blød og jævn 
belysning. Den prismatiske skærm kaster 
lyset ud i alle retninger, hvilket øger 
belysningen mod loftet og på væggene.       

rumbeskrivelse
Åbent lokale 15 x 8 m med vinduer langs 
den ene væg. Loftshøjden er 4 meter. 
3 rækker med 5 stk. nedhængte pendler, 
der hænger 1 meter under loftet.

Den intelligente løsning anvender en 
multisensor, der slukker lyset, når lokalet 
ikke anvendes, og regulerer lyset i forhold 
til indfald af dagslys. Løsningen inkluderer 
også et touch-panel, så læreren kan vælge 
mellem forskellige lys-scenarier.

gang

Den intelligente løsning anvender en 
multisensor, der slukker lyset, når lokalet 
ikke anvendes, og regulerer lyset i forhold 
til indfald af dagslys. Løsningen inkluderer 
også et touch-panel, så læreren kan vælge 
mellem forskellige lys-scenarier.

bibliotek/Læsesal

< 87 90-9387-90

93-96 96-99 99-102

> 102 



isolux-diagram - lysfordeling isolux-diagram - lysfordeling

24 gLaMoX — Lighting for a brighter future

for mere teknisk information se
www.glamox.dk

25gLaMoX — Lighting for a brighter future

for mere teknisk information se
www.glamox.dk

< 175 200-225175-200

225-250 250-275 275-300 

> 300 < 160 180-200160-180

200-220 220-240 > 240

beskrivelse af løsningen

Løsning Armatur Antal

ny standard-installation i20-oP 1 x 49 6

intelligent installation i20-oP 1 x 49 DaLi 
Multi sensor 312 
DaLi power supply 
DaLi touch panel

6 
2 
1 
1

rumbeskrivelse
Lokalet er 8 x 6 m med vinduer langs den 
ene væg. Loftshøjden er 3,1 meter. 2 ræk-
ker med 3 stk. armaturer.

Lyskvalitet
Koncentration. at se, hvor dybt man har 
boret et hul, eller om man saver lige – god 
belysning er et krav for præcisionsarbejde. 
Samtidig er der krav om et tæt armatur i 
disse støvede omgivelser.       

energibesparelser

Løsning Energiforbrug kWh/m2/år (LENI) Pris/år (dkr.) C02 (kg) Besparelse (%)

gammel installation 964 kWh 20,1 1686 414 -
ny standard-installation 700 kWh 14,6 1224 301 27
intelligent installation 337 kWh 7 590 145 65

beskrivelse af løsningen

Løsning Armatur Antal

ny standard-installation C61-r 3 x 24 SL/CL 10

intelligent installation C61-r 3 x 24 SL/CL DaLi 
Multi sensor 312 
DaLi power supply 
DaLi touch panel

10 
2 
1 
1

energibesparelser

Løsning Energiforbrug kWh/m2/år (LENI) Pris/år (dkr.) C02 (kg) Besparelse (%)

gammel installation 2534 kWh 25,9 4435 1090 -
ny standard-installation 1738 kWh 17,7 3042 747 31
intelligent installation 819 kWh 8,4 1434 352 68

Lyskvalitet
hygiejne. at spise sundt kræver også, at vi 
lærer om tilberedning, hygiejne og madens 
indhold af kalorier og kulhydrater. et tæt og 
rengøringsvenligt armatur er et naturligt krav 
til dette lokale.       

rumbeskrivelse
Lokalet er 14 x 7 m med vinduer langs den 
ene væg. Loftshøjden er 2,7 meter. 
2 rækker med 5 stk. indbygget armaturer.

Den intelligente løsning anvender en 
multisensor, der slukker lyset, når lokalet ikke 
anvendes, og regulerer lyset i forhold til 
indfald af dagslys. Løsningen inkluderer også 
et touch-panel, så læreren kan vælge mellem 
forskellige lys-scenarier.

Sløjdlokale

Den intelligente løsning anvender en 
multisensor, der slukker lyset, når lokalet 
ikke anvendes, og regulerer lyset i forhold 
til indfald af dagslys. Løsningen inkluderer 
også et touch-panel, så læreren kan vælge 
mellem forskellige lys-scenarier.

Skolekøkken
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< 150 175-200150-175

200-225 225-250 250-275

> 275 

< 150 175-200150-175

200-225 225-250 250-275

beskrivelse af løsningen

Løsning Armatur Antal

ny standard-installation i20-CL 2 x 28 8

intelligent installation i20-CL 2 x 28 DaLi 
Multi sensor 312 
DaLi power supply 
DaLi touch panel

8 
2 
1 
1

energibesparelser

Løsning Energiforbrug kWh/m2/år (LENI) Pris/år (dkr.) C02 (kg) Besparelse (%)

gammel installation 1690 kWh 27,3 2957 727 -
ny standard-installation 1056 kWh 17 1848 454 38
intelligent installation 193 kWh 3,1 337 83 89

Lyskvalitet
renlighed. Dunkel belysning i sanitære rum 
giver et uhygiejnisk og skummelt indtryk. 
belysningen skal skabe et miljø, der giver 
indtryk af renlighed og tryghed i omklæd-
ning og baderum. Sikringsklasserne i 
elinstallationerne er naturligvis et krav.       

rumbeskrivelse
omklædningen er 10 x 5 m, og bade- 
rummet er 4 x 3 m. Loftshøjden er 3,2 meter. 
2 rækker med 3 stk. armaturer samt 2 stk. i 
baderummet.

beskrivelse af løsningen

Løsning Armatur Antal

ny standard-installation C51-S 4 x 49 SLS 9

intelligent installation C51-S 4 x 49 SLS DaLi 
Multi sensor 
DaLi power supply 
DaLi touch panel

9 
2 
1 
1

energibesparelser

Løsning Energiforbrug kWh/m2/år (LENI) Pris/år (dkr.) C02 (kg) Besparelse (%)

gammel installation 5782 kWh 19,3 10118 2486 -
ny standard-installation 4079 kWh 13,6 7138 1754 29
intelligent installation 1956 kWh 6,5 3423 841 66

Lyskvalitet
holdbarhed. Det er vigtigt, at armaturer kan 
holde til et ”vildskud” fra en bold. Det valgte 
armatur er testet i.h.t. boldtesten Din 57710 
del 13, hvilket indebærer, at en håndbold 
bliver skudt med 60 km/t, i 3 forskellige 
vinkler med 12 skud i hver vinkel. efter testen 
skal armaturet lyse, og ingen dele være 
faldet ned. Der er kun få belysningsarmaturer 
på markedet, der opfylder disse krav.      

rumbeskrivelse
hal på 20 x 15 m med ovenlys. Loftshøjden 
er 7 meter. 3 rækker med 3 stk. armaturer.

Den intelligente løsning anvender en 
multisensor, der slukker lyset, når lokalet 
ikke anvendes, og regulerer lyset i forhold 
til indfald af dagslys. Løsningen inkluderer 
også et touch-panel, så læreren kan vælge 
mellem forskellige lys-scenarier.

omklædning & baderum

Den intelligente løsning anvender en 
multisensor, der slukker lyset, når lokalet 
ikke anvendes, og regulerer lyset i forhold 
til indfald af dagslys. Løsningen inkluderer 
også et touch-panel, så læreren kan vælge 
mellem forskellige lys-scenarier.

gymnastiksal

isolux-diagram - lysfordeling isolux-diagram - lysfordeling
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< 180 195-210180-195

210-225 225-240 > 240

< 180 210-240180 -210

240-270 270-300 300-330

> 330 

beskrivelse af løsningen

Løsning Armatur Antal

ny standard-installation C30-ro 2 x24 15

intelligent installation C30-ro 2 x 24 DaLi 
Multi sensor 312 
DaLi power supply 
DaLi touch panel

15 
2 
1 
1

energibesparelser

Løsning Energiforbrug kWh/m2/år (LENI) Pris/år (dkr.) C02 (kg) Besparelse (%)

gammel installation 2434 kWh 18,8 4435 1090 -
ny standard-installation 1716 kWh 12,7 3003 738 32
intelligent installation 1036 kWh 7,7 1813 446 59

rumbeskrivelse
Lokalet er 15 x 9 m med vinduer langs den 
ene væg. Loftshøjden er 2,7 meter. 
3 rækker med 5 stk. indbygget armaturer.

Lyskvalitet
fokus. Lærerværelset er stedet, hvor de 
ansatte mødes, ”lader op” og forbereder 
sig. belysningen bør skabe en anden 
atmosfære end i klasseværelserne. 
Løsningen skal invitere til et forum, hvor der 
kan diskuteres og debatteres, men også 
forberedes.     

beskrivelse af løsningen

Løsning Armatur Antal

ny standard-installation D20-r175 1 x 26 48

intelligent installation D20-r175 1 x 26 DaLi 
Multi sensor 312 
DaLi power supply 
DaLi touch panel

48 
4 
1 
1

energibesparelser

Løsning Energiforbrug kWh/m2/år (LENI) Pris/år (dkr.) C02 (kg) Besparelse (%)

gammel installation 3590 kWh 18,3 6283 1544 -
ny standard-installation 2746 kWh 14 4805 1181 24
intelligent installation 1383 kWh 7,1 2421 595 61

Lyskvalitet
Komfort. Det er vigtigt, at miljøet i kantinen 
adskiller sig fra de øvrige lokaler på skolen. 
et ”break” midt på dagen er sundt. Man 
har behov for nye indtryk, og man kan 
slappe af og få fornyet energi, så man er 
klar til resten af dagen.      

rumbeskrivelse
Åbent lokale på 14 x 14 m med vinduer 
langs den ene væg. Loftshøjden er 2,7 meter. 
6 rækker med 8 stk. downlights.

Den intelligente løsning anvender en 
multisensor, der slukker lyset, når lokalet 
ikke anvendes, og regulerer lyset i forhold 
til indfald af dagslys. Løsningen inkluderer 
også et touch-panel, så læreren kan vælge 
mellem forskellige lys-scenarier.

Lærerværelse/administration

Den intelligente løsning anvender en 
multisensor, der slukker lyset, når lokalet 
ikke anvendes, og regulerer lyset i forhold 
til indfald af dagslys. Løsningen inkluderer 
også et touch-panel, så læreren kan vælge 
mellem forskellige lys-scenarier.

Kantine

isolux-diagram - lysfordeling isolux-diagram - lysfordeling
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Sct. Jacobi, Varde
bøgeskov, fredericia

hjortespring, herlev
nøddeskov, næstved  

referencerreferencer

Sct. Jacobi Skole, Varde Sct. Jacobi Skole, VardeSct. Jacobi Skole, Varde bøgeskov skolen, frederica

her er et lille udvalg af vores skolereferencer:

Søndervang, Viby J
boesager, Smørum

Lerbjerg, halsnæs
tingbjerg, brønshøj
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C50-P C50-PS C50-XA C30-RIT C30-R C30-RO C20-R C20-S C20-P C20-XA C10-R C10-S C10-P1

Klasseværelse • • • • • • • • • • • • •
faglokale • • • • • • • • • • • • •
bibliotek/Læsesal • • • • • • • • • • •
Sløjdlokale
Skolekøkken
Depot • • • • • •
omklædning 
& baderum •
trapper
gange • • • • • • • • • •
Kantine • • • • • • • • • •
Læreværelse • • • • • • • • • • •
Kontor • • • • • • • • • • •
toiletter
Lager/arkiv • • •
gymnastiksal
fællesrum • • • • • • • • • •
rengøring • • •
Vindfang

Sti
indgang
Skolegård
Parkering

C10-P2 C10-W C51 C61 A50 A20 D20 i20 C40 GIR i40 SALA A43 O30 O32 ALFA LASER

Klasseværelse •
faglokale •
bibliotek/Læsesal • • •
Sløjdlokale • • •
Skolekøkken • •
Depot • • • • •
omklædning 
& baderum • • • •
trapper • • •
gange • • • •
Kantine • • • •
Læreværelse • •
Kontor • • •
toiletter • • • •
Lager/arkiv • • •
gymnastiksal •
fællesrum • • •
rengøring • • •
Vindfang • •

Sti • •
indgang • •
Skolegård • •
Parkering • •

Dette er kun et typisk udvalg af vores produkter til brug indenfor skolebelysning. for yderlig information eller hjælp, kan du kontakte vores 
salgsafdeling på tlf. 70 10 03 04. Se i øvrigt mere information på www.glamox.dk

Produkt matrixProdukt matrix
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C50-P
• aluminium i stamme og endestykker 
• fleksibel ophængsafstand 
• Mange brugsområder 
• godt egnet for rækkemontage 

C50-PS
• Systemarmatur i aluminium  
• fleksibel ophængsafstand 
• Kan monteres i X, t eller L formation 
• godt egnet for rækkemontage 

C50-XA
• tavlearmatur i aluminium
• ekstrem asymmetrisk
• fleksibel ophængsafstand
• Kan rækkemonteres

 

C30-RIT
• traditionel løsning i et moderne design 
• enkel tilgang til koblingsklemme 
• effektiv optik 
• Mange integrerede løsninger 

C30-R
• balancerer det bløde og diffuse lys med

det direkte og effektive 
• Plan med loftet 
• gode kontraster og synsforhold 
• Spændende design og enkel montage 

C30-RO
• balancerer det bløde og diffuse lys 

med det direkte og effektive 
• Lyset spredes på loft og vægge 
• gode kontraster og synsforhold 
• Spændende design og enkel montage 

 

Produkt præsentationProdukt præsentation

Glamox C50 er en produktfamilie tilpasset skole- og kontorbelysning, der er et løft over det man vanligvis kalder standard.  her får du 
uendelig mange muligheder for at montere og kombinere løsninger tilpasset dit projekt. 

armaturerne kan kobles i L, t, X formationer eller i række. en række, to rækker...Valget er dit!  hægt armaturerne sammen i enderne, fra 
midten eller hvor du måtte ønske på tilstødende armatur. 

glamox C50 har en række forskellige optiker tilpasset præsentationsbelysning, tavlebelysning, videokonferencer, klasseværelser, 
cellekontor eller kontorlandskab. Sensorer og LeD-baseret nødbelysning kan enkelt integreres. effektivt og funktionelt.

Glamox C30 er en armaturserie, der bygger på et nyt belysningskoncept. glamox har udviklet et koncept, der giver optimal balance 
mellem det direkte og det diffuse lys. Den unikke optik giver et afskærmet, effektivt lys nedad og med en afbalanceret fordeling af lyset op i 
loftet. 

armaturet giver et komfortabelt arbejdslys med maksimal effekt og minimal blænding, kan anvendes en række forskellige steder og er 
velegnet til kontorer, møderum, fællesrum, klasseværesler og gange. glamox C30 indbygges i loftet og har rene linjer, der ikke forstyrrer 
linjerne i loftspanelet og med sit enkle kvadratiske formsprog er det også et sikkert designvalg.
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Produkt præsentationProdukt præsentation

C20-P
• Stilrent og kompakt design 
• Direkte/ indirekte belysning 
• fleksibelt ophængssystem 
• enkel montage 

C20-S
• Stilrent og kompakt design 
• god lysteknik med høj virkningsgrad 
• Kan rækkemonteres 
• Loftmonteret eller nedhængt montering 

C20-R
• enkel montage 
• Passer i de fleste loftsystemer 
• høj virkningsgrad 
• Servicelåge giver enkel vedligeholdelse 

C10-R
• tidløst design 
• armaturhus uden synlige samlinger 
• enkel montage i synlig t-profilloft 

C20-XA
• Stilrent og kompakt design
• tavlebelysning for skoler
• Kan rækkemonteres
• Loftmonteret eller nedhængt montage

C10-S
• Minimalistisk og tidløst design 
• udenpåliggende eller nedhængt  

montering 
• fleksibel lysteknik 
• Kan rækkemonteres 

GLAMOX C10 er en enkel, effektiv og stilren armaturserie baseret på t5 lysrør, og leveres med 1 til 4 lysrør. i kombination med fem 
 forskellige slags optik, giver dette et fleksibelt og anvendeligt armatur, der er let at konfigurere til forskellige brugs-områder og miljøer. 
glamox C10 leveres som indbygning, udenpåliggende, nedhængte og vægarmaturer. alle armaturer er forberedt for montering og 
 ophæng til de mest almindelige lofttyper.

Glamox C20 er en armaturserie baseret på t5 røret, og tilpasset de fleste monteringssituationer. glamox C20 leveres som indbygget, 
udenpåliggende, nedhængt og vægmonteret, og er tilpasset de allerfleste loftstyper. 

Det store sortiment og seriens fleksibilitet gør glamox C20 anvendelig i hele byggeriet. uanset hvilke behov der skal dækkes, og hvilke 
arkitektoniske, designmæssige og indretningsmæssige krav der stilles, vil de fleste ønsker kunne opfyldes.
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C10-W
• Minimalistisk og tidløst design 
• god afskærmning i korridor 
• effektiv belysning af gulvareal 
• enkel montage 

C10-P1
• Minimalistisk og tidløst design 
• Direkte og indirekte lys 
• fleksibelt ophængssystem 
• Kan rækkemonteres 

Produkt præsentationProdukt præsentation

C10-P2
• Klassisk design 
• Kan rækkemonteres 
• Leveres som 1- eller 2-rørs-version i 

samme modul  
• optik specielt designet for t5 lyskilde 

A50
• Dekorativ interiørpendel med funktionelt 

industridesign 
• høj materiale kvalitet 
• enkel montage og vedligeholdelse 
• Skalerbart design i kombination med i50 

 

C51-S
• Kvalitetsarmatur for sportshaller  
• god lysfordeling 
• høj virkningsgrad 
• for indbygning i loft  
• holder boldtest efter Din 57 710 del 13 

C61
• enkel montage 
• Passer i de fleste loftsystemer 
• giver enkelt vedligehold og lang levetid
• Velegnet til køkkener

Glamox C51 er et sportshal armatur designet for t5 lysrør, der giver en høj virkningsgrad. C51 er også designet for store lofthøjder og har 
en god afblænding. Den er testet i.h.t boldtesten Din 57 710 del 13. Dette indebærer at en håndbold bliver skudt med 60 km/t i 3 forskel-
lige vinkler med 12 skud i hver vinkel. efter testen skal armaturet lyse og ingen dele være faldet ned.

Glamox C61. armatur beregnet for indbygning i tætte loft konstruktioner eller hvor der sættes høje krav til enkelt rengøring. armaturet passer 
i de fleste loftsystemer. armaturhus i hvidlakeret stål. afdækning er fastgjort med 4 eller 6 vingeskruer. armaturet er iP54 fra undersiden. Der 
er benyttet specialpakning mellem loft og armaturoverdel og mellem afdækning og armaturoverdel. optikken følger afdækningen og kan 
hængsles under rørskifte.

Glamox A50. et æstetisk, funktionel og effektiv nedhængt armtur med et groft og maskulint udryk. glamox a50 tilfredsstiller strenge krav og 
er udviklet for et stort og varieret brugsområde. Sænkbar overdel giver let tilgang til alle komponenter. Det betyder enkel installation og vedlige-
holdelse. glamox a50 er designet af formel industridesign og modtog en pris for godt design 2008 fra norsk Designråd.

GLAMOX C10 er en enkel, effektiv og stilren armaturserie, og leveres som indbygning, udenpåliggende, nedhængte og vægarmaturer. 
glamox C10-W er et vægarmatur specielt godt egnet for brug i korridorer og hvor lofthøjden er lav. ideel når der ikke er plads i loftet for 
et indbygget armatur. glamox C10-W findes i to varianter. et armatur med oplys for montering på væg og en variant uden oplys som er 
ideel for montering i hjørnet mellem væg og loft.
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Produkt præsentationProdukt præsentation

C40
• Slankt grundarmatur designet for t5 lysrør
• for loft, væg, nedhængt & under skab 

montage
• Sammenhængende montering med en 

“plug and play” løsning (QC)
• Lav Luminans optik kan bestilles som 

tilbehør

D20-R
• Downlight med 20-familie design og 

funktionalitet  
• unikt koncept for udskiftning af forkobling 
• Støvdæksel forhindrer tilsmudsning af 

reflektoren i byggeperioden  
• Komplet armatur for enkel montage og

tilkobling 

i20
• Stænktæt iP44 for t5 lysrør 
• Kompakt design for interiør og industri 
• enkel montage 
• opal prismatisk afdækning (oP) 
  

A20-S320/420/620
• Slankt og stilrent designarmatur 
• Dekorativ baggrundsbelysning mod loft

eller væg  
• enkel vedligeholdelse 
• Komplet familie 

i40
• nyt moderne design 
• Skærmclips i rustfri stål 
• iP65 

GIR
• unikt montage system som reducerer 

montagetiden med op til 50% 
• en reflektor som dækker alle lofthøjder 
• tåler høje omgivelsestemperaturer 
• høj virkningsgrad 

Glamox A20 leveres i en rund og kvadratisk udgave til montering på væggen eller i loftet. begge udgaver har forskellige wattstyrker. 
Det runde armatur leveres også som pendel. glamox a20 giver en særdeles smuk og dekorativ lysvirkning mod baggrunden, når den er 
monteret på væggen eller i loftet. glamox a20 er designet af formel industridesign og modtog en pris for godt design 2008 fra norsk 
Designråd.

Glamox D20 er en række af downlights med runde og firkantet versioner i forskellige størrelser, wattager fra 13W-42W med en eller to lyskilder. 
glamox D20 er et perfekt gLaMoX eaSY® produkt, designet som en komplet “plug & play” løsning. avanceret reflektorteknik og en række af 
individuelle optiker og dekorer, gør D20 funktionen perfekt for en lang række applikationer. glamox D20 er designet af formel industrial Design 
og har modtaget en pris for godt design fra norsk Designråd i 2007.

GIR er et robust all-round armatur med et højt lysudbytte, der kan anvendes i mange forskellige miljøer. Leveres i versioner med 1, 2 eller 3 
rør. gir har overdel og endeplader i ulakeret aluzink belagt stål. Wire ophæng og loftophæng er integreret i overdelen.

Glamox C40 er et grundarmatur med mange muligheder. Det er nemt at tilpasse i skjulte loftløsninger eller som hyldebelysning, og det har 
en række finesser, der udvider brugsområdet. Det er dermed et godt udgangspunkt til mange funktionelle belysningsløsninger. armaturet er 
også blandt markedets nemmeste at montere.

Glamox i20 er et stænktæt universal armatur for interiør og industri. Det slanke design og effektivitet er de egenskaber, der gør glamox 
i20 ekstremt anvendeligt. Det er nemt at montere på loft eller væg, kabelbakke eller nedhængt i horisontal wire. glamox i20 er velegnet i 
køkkener, omklædning, baderum, tekniske lokaler og øvrige lokaler der kræver et tæt og effektivt armatur.

Med Glamox i40 har vi designet et armatur med gode ”allround-egenskaber”. glamox i40 tilbyder et tiltalende design og høj 
 tæthedsgrad til en meget konkurrencedygtig pris. armaturet er spuletæt og er velegnet i miljøer som parkeringshus, landbrug og let industri. 
glamox har lagt vægt på at designe et produkt med lave vedligeholdelsesomkostninger, der er
enkelt at montere.
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Produkt præsentationProdukt præsentation

SALA
• Spejlarmatur 
• Skråtstillet for at undgå blænding 
• Klaplåg kommer ikke i konflikt med spejl 
• Let montage 

A43-S
• Medium stort loft eller væg armatur til 

private eller offentlige miljøer 
• Skærm i opalt glas 
• Dekorring i tre forskellige varianter; 

aluminium, messing eller krom 

O30
• Dekorativ pullert 
• “Mini pullert” kan også bruges som 

vægarmatur 
• fås i flere højder 
• for metal halogen eller kompakt lyskilder 

O32
• Dekorativ pullert 
• til kompaktrør eller metal halogen 
• fås i flere højder 

ALFA
• Vandalsikkert lofts- og vægarmatur til 

private og offentlige miljøer 
• halvskærm, kryds eller standard 

LASER
• Dekorativt væg- /loftarmatur til 

private eller offentlige miljøer 
• Skærm i prismatisk sandblæst glas 

eller opaliseret polykarbonat 
• flere dekorative afskærmninger 

SALA. Spejlarmatur som monteres direkte på væg eller i badeværelse. armaturet er skråtstillet og udsender lyset sådan at man ikke 
blændes, samtidig med at klaplåget ikke kommer i konflikt med spejlet. armaturhuset er produceret i elgalvaniseret stål, som er over-
fladebehandlet med hvid epoxy/polyester pulverlak egnet til vådrum. Skærmen er udført i opaliseret akryl. endestykker og stikkontakter i 
slagfast plast. Kan leveres med stikkontakt og afbryder.

Glamox A43 er et dekorativt armatur til loft eller vægmontering. glamox a43 har et dekorativt baggrundslys mod væg eller loft. 
 Skærmen er i opalt glas.

Glamox O30 er en dekorativ pullert, der er velegnet som stibelysning. glamox o30 er fosfor-kromateret for ekstra beskyttelse og over-
fladebehandlet med polyester pulverlak. en pullert af høj kvalitet.

Glamox O32 er en pullert, der giver et dekorativt lys. glamox o32 er af aluminium og fåes i flere højder.

ALFA et vandalsikkert væg/loftarmatur. aLfa fåes med 3 typer afskærmning: halvskærm, kryds eller uden. et tæt og robust armatur.

LASER et dekorativt væg/loftarmatur. LaSer fåes med 3 typer afskærmning. Skærm fåes i glas eller polykarbonat.
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glamox er din komplette leverandør af belysning inde og ude. 
glamox har omkring 1500 ansatte, og vi leverer belysnings- 
armaturer i høj kvalitet produceret på vores egne fabrikker.  
Design, produktudvikling, produktion, projektering og salg.
 
i mere end 60 år har glamox udviklet, produceret og solgt profes-
sionelle belysningsløsninger til det globale marked. glamox er 
en norsk industri-koncern og er etableret i flere europæiske lande, 
samt Singapore, Kina, Korea, uSa og Canada. Virksomheden har 
datterselskaber i 14 lande, samt agenter og distributører i mere end 
40 lande. 

glamox er din aktive partner. Vi forenkler planlægning og imple-
mentering af energieffektive og lønsomme belysnings-løsninger. Vi 
satser bevidst på at udvikle innovative løsninger, der er tilpasset 
markedets krav og behov. Vores belysnings-løsninger skal give 
velvære og bedre ydelse for dem, som skal arbejde i lyset. 

Vores løsninger kræver mere end dagens spidskompetence – den 
kræver generationer af erfaring.

Vi giver dig løsninger


