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Light over Time 
Dynaamiset valaistusprofiilit
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YLEISIÄ VÄRILÄMPÖTILOJA

Suurin osa nykyisistä valaistusratkaisuista pitää 
valaistuksen värilämpötilan- ja voimakkuuden 
muuttumattomana koko päivän ajan. Luonnonvalon 
värilämpötila ja voimakkuus kuitenkin vaihtelevat 
auringon noususta auringon laskuun, ja vaihtelulla 
on merkittävä vaikutus biologiseen kelloomme eli 
vuorokausirytmiin.

Tutkimusten mukaan ihmisen 24 tunnin vuoro-
kausirytmi voi häiriintyä, jos valkoisen valon lämpö 
tai viileys tai valon voimakkuus ovat epätasa-
painossa vuorokauden aikaan nähden. 

HELVARIN IC-RATKAISUT 

Helvar on värilämpötilan säädöllä varustettujen 
LED-ratkaisujen johtava valmistaja. Värilämpötilan 
säätöön tarkoitetut iC-sarjan tuotteemme 
noudattavat uusinta DALI-värinohjausstandardia. 
Uusin iC-tuoteperheen innovaatioista on Light 
over Time -työkalu, jolla voi luoda ja ottaa käyttöön 

IHMISKESKEINEN VALAISTUS 

Ihmisten henkistä hyvinvointia, terveyttä ja tuottavuutta sekä viihtyisyyttä voidaan 
parantaa oikeanlaisella valonohjauksella.    

valaistusprofiileja. Ominaisuus tasapainottaa 
arkiympäristön keinovalaistusta ja imitoi 
luonnonvalon sykliä. Tavoitteena on parantaa 
ihmisten hyvinvointia, keskittymistä ja vireystilaa 
päivän aikana.  



LIGHT OVER TIME
PROFILOINTITYÖKALU

Jokaisen vuorokausirytmi on erilainen, ja kaikki 
aistivat valon eri tavalla. Ympäristön kannalta paras 
valaistusprofiili riippuu esimerkiksi käyttäjien 
aktiivisuudesta, sijainnista ja iästä. Light over Time 
-ratkaisu on täysin räätälöitävissä käyttökohteen ja 
käyttäjien tarpeiden mukaan. Suunnittelijat voivat 
luoda hankkeen ympäristöihin parhaiten sopivat 
syklit. 

Koska kyseessä on tärkeä ominaisuus, jolla 
voidaan kehittää työ-, opetus- ja terveydenhuollon 

VALAISTUKSEN VÄRILÄMPÖTILAN- JA VOIMAKKUUDEN SÄÄTIMET

LIGHT OVER TIME -KÄYTTÖLIITTYMÄ

*Määrityksiin, säätöihin ja muutoksiin tarvitaan Helvarin asiantuntijoiden apua.

tiloja, halusimme antaa suunnittelijoiden ja loppu-
käyttäjien visualisoida omat valaistusprofiilinsa, 
jotta he ymmärtäisivät paremmin, mistä on kyse. 

Sen vuoksi graafiset Light over Time -profiilit 
suunnitellaan ja otetaan käyttöön hankkeen 
määrittelyvaiheessa*. Profiileja voi muokata, 
tallentaa ja ladata uudelleen ympäristön, ihmisten 
ja tilankäytön muuttuessa*. Työkaluun voi asettaa 
ohituksia erityistilanteita varten, määräajaksi tai 
pysyvästi. 



Helvar on edustettuna ympäri maailmaa. 
Lisätietoja osoitteessa www.helvar.com

Jatkuvasta tuotekehitysohjelmasta johtuen kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.  
Kannen kuva:  Shutterstock
Takakannen kuvat: James Newton Photographs
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”Valonohjausjärjestelmä mukailee luonnonmukaista 
värilämpötilan vuorokausivaihtelua. Valo muuttuu 
aamun lämpimästä viileämmäksi päivän aikana.  jolloin 
tiimin on helpompi keskittyä. Iltapäivällä valo muuttuu 
taas lämpimämmäksi ja visuaalisesti miellyttäväksi – 
luonnonvalo himmenee ja toimisto siirtyy ilta-aikaan”. 
Iain Ruxton, valaistussuunnittelija, Speirs + Major.

Helvar toimitti kehittyneen ihmiskeskeisen 
valonohjausjärjestelmän kansainvälisesti 
menestyneen Rogers Stirk Harbour + Partners 
(RSHP) -arkkitehtitoimiston studioon, joka on 
Leadenhallissa Lontoossa.  Asiakas halusi perehtyä 
dynaamisen ja säädettävän valkoisen valon käyttöön 
studiossaan. Tavoitteena oli parantaa usein pitkiä 
päiviä tekevien työntekijöiden hyvinvointia.

IHMISKESKEINEN VALAISTUS, 
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