
Skol
belysning



Att ha ett hållbart  

helhetstänk är  

en fördel redan  

i anbudsskedet.

HENT behöver inte fundera över  

hur de ska hantera alla transporter  

som kommer till byggplatsen och  

hur omgivningen påverkas av  

dessa.

Logistiktjänster  
i praktiken
Du kan tjäna mycket på att använda rätt logistiktjänster: Oavsett om du jobbar 

stort eller smått finns det förstås fördelar med att få rätt saker, på rätt plats,  

i rätt tid. Vi hjälper dig att förenkla ditt arbete och effektivisera produktionen, 

och med optimerad varuhantering minskar vi både transporterna och mängden 

emballage på arbetsplatsen – på så vis skapar vi tillsammans ett mer hållbart 

arbete.

Vi var ute efter en helhetslösning och blev intres- 

serade av Ahlsells erbjudande eftersom det känns 

både rejält och komplett, säger Anton Johnsson, 

platschef på HENT. Vi har haft en öppen dialog 

där vi kunnat lyfta frågor, göra förändringar och 

förbättringar under projektets gång. 

Anton Johnsson har goda erfarenheter av att ha 

en bygglogistiktjänst i ryggen tidigt i processen: 

– Redan vid införsäljningsarbetet är det en faktor 

som spelar in. Frågor om hur bygget ska bedrivas 

brukar dyka upp redan här, och då är det naturligtvis 

en fördel att kunna säga att vi tänker stort och har ett 

hållbart helhetstänk.

Om du har utmaningar med ytan på arbets- 

platsen är logistiken extra viktig. Vi hjälper dig  

att få materialet på plats när du behöver det. 

Anton Johnsson,  
platschef på HENT.

     

David Svärd,
Kundansvarig säljare på Ahlsell.

Har du frågor och vill veta mer?

Kontakta Anders Ivarsson 

Chef för Byggplatslogistik, Ahlsell 

08-6857018    

anders.ivarsson@ahlsell.se



Bra belysning ger
bättre studieresultat

Skolan är Sveriges vanligaste arbetsplats. En miljö för både vuxna och barn där 

det ska ges möjlighet och förutsättningar för kreativ och stimulerande inlärning. 

Det finns flera studier som visar på hur belysningen påverkar studieresultaten  

och vårt välmående. Den största delen av inlärningsprocessen är visuell. Aktivitets-

nivån varierar under dagen. Från koncentration under läsning och prov till mer  

avslappnande övningar. Fler skolor använder flexibla möbleringar som också  

ställer krav på en jämn belysning i hela klassrummet.

Energimyndigheten har gjort flera inventeringar av armaturbeståndet i landet. 

Dessa visar att äldre belysningsarmaturer med T8-lysrör och elektromagnetiska 

driftdon fortfarande finns i många skolor. Här finns en besparingspotential på upp 

till 80–90 procent med en ny energieffektiv armatur och optimerad belysnings- 

styrning. 

Pendlade armaturer med både upp- och nedljus är en bra lösning för klassrum.  

De ger en bra kombination av indirekt ljus som skapar minimal luminans och 

bländning, plus en lagom mängd riktat ljus på elevernas arbetsytor för att skapa  

en skuggbildning som underlättar avståndsbedömningen. Whitebord bör belysas 

av armaturer med asymmetrisk ljusfördelning.

Den lägsta rekommenderade ljusstyrkan i klassrum är 300 lux och 500 lux för 

kvällsklasser, föreläsningar, bildsalar och övningssalar. Jämnheten bör ligga på 0,6.
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aCademy 

Användningsområde
aCademy är en komplett produktfamilj för klassrum, kontor  
och jämförbara lokaler. Finns i utföranden med eller utan  
uppljus.

Utförande
Stomme i plåt, strukturlackerad i vit kulör (RAL 9010). Ytter- 
gavlar i plast. Dubbelparaboliskt metalliserat bländskydd  
(DP) med integrerad opalkupa. På armaturer med uppljus är  
ljusfördelningen 60 procent upp- och 40 procent nerljus.  
Reglerbart utförande försedd med drivdon för Dali, tryck- 
knappsstyrning. Donet har även korridorfunktion som ger  
20 procent ljus i 30 minuter efter släcksignal.

Montage
Armaturer för montage dikt tak är försedda med nyckelhåls- 
montage för enkel montering. Armaturer för pendlat montage 
levereras med justerbar wire-pendel. Upphängningens cc  
på armaturen är 1140 mm.

Anslutning
Armaturer för montering dikt tak har ingång på mitten och i  
båda gavlarna. Kopplingsplint 3G 2,5. Armaturer för pendling 
ansluts med förmonterat sladdställ 2,4 meter. Reglerbart  
utförande (Dali) är försedd med anslutningsledning 5G 2,5 
meter.

4000 6000 Board

Teknisk data kontorsarmaturer

Färg Vit Ral 9010

Kapslingsklass IP20

Färgtemperatur (Kelvin) 3000

Färgåtergivning CRI >80

Livslängd, timmar 60 000

Färgtolerans (SDCM) 3 

Omgivningstemperatur (Celsius) 25

UGR-värde < 19

Tillbehör

Artikelnr Benämning Mått LxBxH (mm)

7015294 Tavelkonsol (par) 500x27x102

Artiklar

Artikelnr Benämning Effekt (W) Ljusflöde (lm) Mått LxBxH (mm) Vikt (kg)

7015520 aCademy 4000 40 4000 1193x101x73 3,6

7015521 aCademy 4000 Dali CF 40 4000 1193x101x73 3,6

7015522E aCademy 4000 Suspended 40 4000 1193x101x73 4

7015523 aCademy 6000 Suspended Dali CF 63 6000 1193x101x73 4

7015524 aCademy 4000 Board 40 4000 1193x101x73 3,6
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Ljusberäkning aCademy 4000
Ljusberäkningen visar ett förslag med armaturen aCademy 
4000 i ett klassrum 9 meter x 7 meter och takhöjd 2,7 meter. 
Kravet var 500 lux på arbetsytorna vilket innebär att lokalen  
kan användas även kvällstid och för vuxenstudier (Ljus och 
Rum).  

Totalt 9 stycken aCademy 4000 (7015520) användes för 
grundbelysningen och 2 stycken aCademy 4000 Board 
(7015524) användes för tavelbelysningen. 

Resultat:
Medelvärde lux (lx): 587
Jämnhet (min/med): 0,63

Ahlsell hjälper gärna till med att ta fram ljusberäkningar  
till ert projekt.
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aLight Office  
LED Pro 

Användningsområde
a-Light Office LED Pro är en serie pendelarmaturer med upp- 
och nedljus för kontorsmiljöer med bildskärmsarbete och 
höga krav på ljuskomfort. Armaturerna har en modern och 
tidlös design med ett formspråk som gör att den passar in i 
de flesta offentliga miljöer.

Utförande
Stomme i pulverlackad stålplåt. Utmärkta ljusegenskaper 
med maximal ljusspridning på uppljuset samt microprisma 
på nedljuset för bra avbländning och god ljuskomfort. 
Ljusfördelning 70 procent upp- och 30 procent nedljus. 
Ljusreglering sker gemensamt för upp- och nedljus.

a-Light Office Pro levereras i grundutförande med steglös 
ljusreglering som styrs med en tryckknapp på armaturens 
ovansida.

aLight Office LED Pro Sensor är utrustad med Helvar Active 
Ahead självlärande sensorsystem med bluetooth mesh-
teknik.

aLight Office Pro Bluetooth är avsedd för användning som 
slavarmatur till a-Light Office LED Pro sensor.

aLight Office Pro DALI är avsedd att användas  med extern 
sensor eller annan DALI styrning.

Montage
Upphänget är med medföljande friktionslås och wire med  
ett c/c på 600 mm för enklast möjliga montage.

Anslutning
Samtliga armaturer utom aLight Office LED Pro DALI levereras 
med 1,8 meter sladd med stickpropp. DALI-versionen 
levereras med förmonterad 3 meter femledare (kabeltyp).

Artiklar

Artikelnr Benämning Effekt (W) Ljusflöde (lm) Mått LxBxH (mm) Vikt (kg)

7014919 aLight Office LED Pro 56 7027 1190x140x60 4,78

7016260 aLight Office LED Pro Sensor 56 7027 1190x140x60 4,78

7017993 aLight Office LED Pro DALI 5-pol 56 7027 1190x140x60 4,78

7017994 aLight Office LED Pro DALI slav till 7016260 56 7027 1190x140x60 4,78

5-års
garanti

aLight Office LED Pro med strömbrytare för upp- och nedljus.

aLight Office LED Pro Sensor

Teknisk data kontorsarmaturer

UGR-Värde <19

Armaturfärg Tvåfärgad vit/grå

Kapslingsklass IP 20

Färgtemperatur (Kelvin) 3000

Färgåtergivning (CRI) 85

Livslängd (L70) 50 000h

Färgtolerans (SDCM) 3

Omgivningstemperatur (Celsius) +25 till -20
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Ljusberäkning aLight Office LED pro
Ljusberäkningen visar ett förslag med armaturen aLight 
Office LED Pro Dali i ett klassrum 9 meter x 7 meter och 
takhöjd 2,7 meter. Kravet var 500 lux på arbetsytorna 
vilket innebär att lokalen kan användas även kvällstid och 
för vuxenstudier (Ljus och Rum). 

Totalt 6 stycken aLight Office LED Pro Dali (7017993) med  
montagehöjd 2,2 meter användes för grundbelysningen 
och 2 stycken aCademy 4000 Board användes för tavel-
belysningen.

Resultat:
Medelvärde lux (lx):  523
Jämnhet (min/med):  0,67

Ahlsell hjälper gärna till med att ta fram ljusberäkningar  
till ert projekt.
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Artiklar

Artikelnummer Färgtemperatur Systemeffekt Ljusflöde  

7017217 3000 K 28 W 3045 lm  

7017215 4000 K 28 W 3360 lm  

Tillbehör

7981917 Drivdon

 

Ecolumi

Ecolumi är en armaturserie för kontor och skola.  
Designen är optimerad utifrån tre olika koncept: 
• Återvinning och cirkulär ekonomi 
• Välbefinnande och ökade resultat 
• Energieffektivitet 

Tidigt i designarbetet kopplades Stena Recycling in för  
att skapa en armatur som på enklaste möjliga sätt kan  
materialåtervinnas. Återvinningsbarheten är dokumenterad  
i en rapport som finns tillgänglig på förfrågan. 

För optimal ljuskomfort krävs minimering av bländning hos 
de installerade armaturerna. Genom användning av indirekt 
ljus skapas en miljö med bästa möjliga förutsättningar för 
inlärning. En studie vid Lunds Universitet visar på ett tydligt 
samband mellan nivåerna av två olika hormoner (kortisol och 
melatonin) som styr vår koncentrationsförmåga och trötthet. 
En god belysning gör medarbetare och elever piggare och 
mer produktiva. 

Reflektorn i Ecolumi tillverkas av materialet mcpet vilket  
har optimala reflektionsegenskaper över hela ljusspektrat. 
Mcpet ger upp till 99 procent reflektion med bibehållet CRI 
(färgåtergivning). Ecolumi uppnår 120lm/W (CRI +90) eller  
130 lm/W (CRI +80). 
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Teknisk data

Systemeffekt 28W

Färgtemperatur 3000 K / 4000 K

CRI 90

Ljusflöde 3045 lm / 3360 lm

Bländning UGR<19

IP 20

MacAdam  3

L80B10 80 000 h

Mått 600x600x85
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Ljusberäkning Ecolumi 
Ljusberäkningen visar ett förslag med armaturen Ecolumi  
i ett klassrum 9 meter x 7 meter och takhöjd 2,7 meter. Kravet  
var 500 lux på arbetsytorna vilket innebär att lokalen kan  
användas även kvällstid och för vuxenstudier (Ljus och Rum). 

Totalt 12 stycken Ecolumi 7017215 och drivdon 7981917 med  
montagehöjd 2,7 meter användes för grundbelysningen och  
2 st aCademy 4000 board användes för tavelbelysningen.

Resultat:
Medelvärde lux (lx):  548
Jämnhet (min/med):  0,69
Ahlsell hjälper gärna till med att ta fram ljusberäkningar
till ert projekt.



Dali Plus

Utförande 
Självadresserande närvarovakt för anslutning direkt mot alla armaturer 
med DALI-don. 150mA DALI Output, 64 stycken DALI-armaturer kan  
fördelas på tre grupper. En potentialfri utgång för styrning av on/off- 
armatur, HVAC eller cut-off. Automatisk eller manuell tändning på  
samtliga grupper. Möjlighet till individuell ljusreglering för de tre DALI- 
grupperna via återfjädrande tryckknappar. Konfiguration och driftsättning 
utförs via fjärrkontroll Smart Remote. IP20.

Montage 
Tak. Infällt alt. utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5–8 meter.  
Upp till 3,5 meter för närvarodetektering samt upp till 8 meter för 
rörelsedetektering.

Sensor 
4800 bevakningszoner, kvadratiskt högupplöst närvaroområde 8x8 meter 
(sittande personer), bevakningsområde för gående personer 20x20 meter 
(ej rakt emot sensorn). Efterlystid/grundljus 30 sekunder – 60 minuter. 
Grundljus (10–50 procent) 0–60 minuter eller alltid på. Konstantljus med  
3 ljusgrupper vid off-set.

Pro�s på sensor-produkter
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Artiklar

Artikelnummer Benämning

1300596 Närvarovakt DALI Plus komplett för utanpåliggande takmontage

1300595 Närvarovakt DALI Plus komplett för infällt takmontage

Tillbehör

1360256 Fjärrkontroll Smart Remote

1301202 Slavsensor närvarovakt Control Pro IR HD,DALI-2 för dosa/

förhöjningsram

1300699 Infällnadsdosa för undertak till slavsensor E1301202

1312033 Förhöjningsram för utanpåliggande montage till slavsensor 1301202



Ahlsell har en både lång och framgångsrik 

historia inom belysning. Våra specialist- 

säljare Belysning kan bistå med produktval, 

leverantörsval, projektering, kalkylering, 

ljusberäkningar och logistik. Vi finns alltid 

nära till hands för dig som kund och vårt  

mål är att tillsammans med dig utveckla 

affären och hitta de bästa belysnings- 

lösningarna. 

Ahlsell har under årens lopp byggt upp ett 

stort kontaktnät av leverantörer både inom 

och utanför Europas gränser. Genom att 

samarbeta med de starkaste varumärkena 

säkerställer Ahlsell att man alltid ligger i 

frontlinjen när det gäller teknikutvecklingen.

Ahlsells specialistsäljare  
Belysning bistår med bl.a.

Utbildningar/Seminarier
Ljusberäkning  •  Ljusstyrning
Energieffektivt produktval   
Systemlösningar  •  Logistik
Kalkyl  •  Projektering

Ahlsell har resurserna för att sätta ihop 
de bästa belysningslösningarna



Övre Norrland

Nedre Norrland

Stockholm

Mellan

Väst

Syd

Sydost

Öst

Välkommen  
att kontakta 
någon av oss 

NEDRE NORRLAND
Specialistsäljare
Joakim Ceder
joakim.ceder@ahlsell.se
0270-143 47

STOCKHOLM
Specialistsäljare
David Larsson
david.m.larsson@ahlsell.se
08-680 62 58

MELLAN
Specialistsäljare
Anna Hammar
anna.hammar@ahlsell.se
019-21 96 67

ÖST
Specialistsäljare
Michael Berlin
michael.berlin@ahlsell.se
011-21 37 93

VÄST
Specialistsäljare
Jothanna Enqvist
jothanna.enqvist@ahlsell.se
0500-46 43 70

Specialistsäljare
Magnus Eriksson
magnus.eriksson@ahlsell.se
031-742 40 61

SYDOST
Specialistsäljare
Pierre Arsenijevic 
pierre.arsenijevic@ahlsell.se 
036-30 97 64

SYD
Specialistsäljare
Peter Predler
peter.predler@ahlsell.se
040-14 29 51
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