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FOR FRISKERE OG MER EFFEKTIVE MEDARBEIDER
START DIN ERGONOMIRUNDE HER

1  ARBEIDSBORDET 
Trenger du et fast arbeidsbord, eller et hev- og senk-
bart bord? Det avhenger av hvilke arbeidsoppgaver du 
har og om du deler arbeidsbordet med andre kollega-
er. Et hev- og senkbart bord er å foretrekke hvis du har 
lange arbeidsskift, eller hvis dere er flere som deler på 
samme arbeidsplass. Riktig bord gjør dessuten at du 
står bedre, føler deg bedre og blir mer effektiv.

2  STOL 
En ergonomisk utformet stol reduserer faren for spen-
ningsskader i skuldre og nakke. Stolene kan stilles inn 
og tilpasses dine behov. På den måten er det lettere å 
sitte riktig og unngå feilbelastninger.

3  ARBEIDSPLASSMATTE
Det gjør stor forskjell på å stå på en arbeidsmatte og 
jobbe i stedet for å stå på et hardt betonggulv. Ryggen 
føles bedre og dessuten stimuleres blodsirkulasjonen. 
Forskjellen merkes både etter en dag og ikke minst 
etter mange år.

4  BELYSNING 
Er du trett i øynene, har du vondt i nakken, er du 
plaget av hodepine eller har du vanskeligheter med 
konsentrasjonen? Da er kanskje belysningen for dårlig. 
Om det er tilfelle er det naturlig å endre kroppsstilling-
en som kan føre til belastningsskader på sikt. Med 
riktig belysning blir du mindre stresset, kan gjøre en 
bedre jobb og føle deg bedre.

Våre kropper trenger å variere bevegelsesmønsteret for at de skal holde livet ut. Derfor er det viktig å  
kunne variere arbeidsstillingen når du er på jobben. En ergonomisk tilpasset arbeidsplass  
reduserer faren for belastningsskader og gir et lavere sykefravær. Dessuten gir den  
en økt effektivitet og produktivitet med en frisk og opplagt person.  
Her er våre beste tips for en mer ergonomisk arbeidsplass.

3



4 5

ERGONOMIRUNDE DEL 1 - ARBEIDSBORDET
De vanligste spørsmålene som en selger bør stille til kunden gjelder belastningsergonomi før man kommer 
fram til at bordrunden er det neste verktøyet:

•  Hvilke typer arbeidsoppgaver kommer til å 
utføres? (F.eks. plukking, pakking, montering, 
elektronikk, sveis).

•  Gjøres arbeidet best i sittende eller stående 
stilling?

•  Krever arbeidsoperasjonene stor bevege-
lighet og rekkevidde? (Dette fås best ved 
stående arbeider).

•  Består arbeidet av presisjonsarbeid, lettere 
arbeid eller tungt arbeid?

•  Kommer bordet til å brukes kontinuerlig, eller 
først og fremst som avlastningsflate?

•  Er arbeidsrotasjon eller skiftarbeide aktuelt?

•  Trenger arbeidsflaten å være tiltbar, f.eks. for 
skrivearbeider eller av- og pålasting?

•  Trenger arbeidsflaten å være flyttbar, f.eks. 
om den trenger å brukes på ulike arbeidssta-
sjoner?

•  Er det ytterligere noen funksjoner som er 
viktige?

1. BRUKSOMRÅDE
BESKRIV KORT HVA BORDET SKAL BRUKES TIL

Kunde:

Kontaktperson: 

Telefon:

E-post:

Kontrollert av:

Dato:

For ulike typer arbeider kreves ulike typer arbeidsbord. Er det presisjonsarbeid, lettere arbeid eller tungt arbeid?

2. HEV- OG SENKBART, ELLER FAST

! • Anbefal alltid et hev- og senkbart bord for god ergonomi 
• En  arbeidsplass som kan tilpasses minsker faren for belastningsskader.

VELG MELLOM HEV- OG SENKBART, ELLER FAST:
  Hev- og senkbart

Fordeler: Meget god investering i ergonomi. For bord som skal brukes kontinuerlig. For arbeidsro-
tasjon og skiftarbeide. Mulighet til å justere for å få ergonomisk tilgjengelighet til objekt. Mulighet til 
å variere mellom sittende eller stående arbeider. For presisjonsarbeide bør bordet være noe over 
albuehøyde, for lette og tunge jobber noe under albuehøyde.

  Fast

Fordeler: Økonomisk kortsiktig alternativ. For bord som skal brukes sporadisk eller som avlast-
ningsbord. ESD-miljøer. Miljøer uten tilgang til strøm. Høyden bør ifølge Arbeidstilsynet tilpasses 
den høyeste personen, og den korte bør bruke noe å stå på.
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3. LENGDE OG DYBDE 4. MAKS. BELASTNING

!
•  Med total belastning menes alt som skal oppbevares og håndteres ovenfor stativet 

(dvs. bordplate, hyller, skuffer, innhold i skuffer, søyler etc.).

•  Gå opp et ekstra nivå i maks. last hvis det er viktig at bordet skal være stabilt mot støt, 
slag og vibrasjoner.

•  Ved løft og lastekapasiteter er det alltid oppgitt fordelt last.

•  Stabile: Våre faste bord (ikke hev- og senkbare), Flex: Våre hev- og senkbare bord.

EVALUERE DEN TOTALE BELASTNINGEN PÅ BORDPLATEN
  0-200 kg – Flex 100, 150, 200, 200S.

  200-400 kg – Stabil 300, Flex 375. 

  400-600 kg – Stabil 500, Flex 500.

  600-1000 kg – Stabil 750, hydraulisk 1000.

VALGTE DU Å GÅ OPP ET NIVÅ?
Gå opp et ekstra nivå i maks. last hvis det er viktig  
at bordet skal være stabil mot støt, slag eller vibrasjoner.

  Ja

  Nei

VELG EN STANDARDLENGDE OG -DYBDE PÅ BORDPLATEN:
Lengde  Dybde 

  1200 mm   600 mm

  1600 mm   800 mm

  2000 mm 

Andre ønsker angis her:

Lengde   Dybde    

!

•  Se bildet til høyre som viser komfortsonen, innenfor hvilke 
plass det er ergonomisk riktig å jobbe i. Grønn sone anbefales 
og står for det indre arbeidsområdet, gult for ytre arbeidsområ-
de og rødt for uegnet arbeidsområde.

•  Velg størrelse ut ifra kundens plass slik at det ikke hindrer 
fremkomligheten for passering, f.eks. rengjøringsmaskiner og 
trucker.

•  Et større bord er ikke alltid det beste alternativet. Velg størrelse, 
det vil si lengde og dybde, etter det reelle behovet for arbeids-
flate. Et større bord blir ofte også brukt til avlastningsflate.

Bilde fra Arbeidstilsynet.
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5. OVERFLATEBELEGG

 LAMINAT
Bruksområde: Monterings- og pakkearbeidsplasser f.eks. der væsker eller inspeksjoner  
forekommer.

Fordeler: Tåler riping. Tåler de fleste kjemikalier og væsker. Glattere overflate som gjør det lett  
å skyve bort objekter, som pakker etc.

 VINYL
Bruksområde: Monteringsarbeider, finmekanisk arbeid.

Fordeler: Mykere, dempende og dermed mer skånsom overflate. Små deler som skruer og  
muttere spretter ikke vekk.

 EIKEPARKETT
Bruksområde: Verkstedarbeider med krav på holdbarhet og skånsomhet mot materialer.

Fordeler:  Riper ikke arbeidsstykket. Aluminiumslist i bak- og framkant kun på 2000 og 2500 mm, 
øvrige kun i framkant for å beskytte platekanten. 

 STÅL
Bruksområde: Verkstedarbeider f.eks. sliping, sveising, bearbeiding.

Fordeler: Robust, tåler riping.

 MASONITT
Bruksområde: Universalt bord for enklere verkstedarbeider f.eks. pakkebord.

Fordeler: Økonomisk alternativ. Skånsom mot materialet. Tåler olje.

 ESD-LAMINAT
Bruksområde: Montering, reparasjon, lodding og pakking av ESD-følsomme produkter for elektro-
nikkindustrien. 8-polet jordsplint er montert for å jorde platen. Skal kompletteres med håndledds-
bånd og jordingsboks. 

Fordeler: Tåler riping. Tåler de fleste kjemikalier og væsker. Glattere overflate som gjør det lett å 
skyve vekk objekter, som pakker etc.

 ESD-MATTE
Bruksområde: Montering, reparasjon, lodding og pakking av ESD-følsomme produkter for elektro-
nikkindustrien. 8-polet jordsplint er montert for å jorde platen. Skal kompletteres med håndledds-
bånd og jordingsboks.

Fordeler: Mykere, dempende og dermed mer skånsom overflate. Små detaljer som skruer og 
muttere spretter ikke vekk.
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6. . PÅBYGGING

5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4.

13. 14. 15. 16.

9. 10. 11. 12.

17. 18. 19. 20.

For komplettering av eksisterende bord, send bilde og størrelse på bordet til gigant@gigant.no

Bilder

1.  Lineær belysning ......................................Velg mellom: Led    Lysrør    
2.  Sidebelysning ...........................................Velg mellom: Led    Lysrør    
3.  Balanseblokk ........................................................................................  
4.  Svingbar arm .....................................Lengde? 700 mm    1000 mm   
5.  Opphengsvogn .....................................................................................  
6.  Verktøytavle ........................................................... Farge? Grå    Blå    
7.  Opphengsskinne for bokser (flere farger) ...............................................  
8.  Hyller (ulike dybder)...............................................................................  
9.  Permholder ...........................................................................................  
10.  Strømpanel vertikal ...............................Antall uttak?   6    9    12    

VELG TILBEHØR

11.  Strømpanel horisontal ...........................Antall uttak?   6    9    12     
12. Leddbar arm (ulike lengder) ................................................................  
13.  Plastbokslist som monteres på leddbar arm .......................................  
14.  Verktøytavle som monteres på leddbar arm ........................................  
15.  Dokumentholder som monteres på leddbar arm. ................................  
16.  Hylle som monteres på leddbar arm ...................................................  
17.  Flatskjermfeste som monteres på leddbar arm ...................................  
18.  Laptophylle som monteres på leddbar arm .........................................  
19.  Ipad holder som monteres på leddbar arm .........................................  
20.  Uttrekkbar tastaturhylle ......................................................................     

Bilde fra Arbeidstilsynet

!

•  Med påbygging menes alt som skal bygges på i bakkant på et 
bord.

•  Påbygging er til for å få bort ting, henge opp ting, ha alt på en  
plass.

•  Bruk f.eks. leddbare armer for at objektet skal komme  
nærmere deg (se bilde 1 og 2).

•  Plassere det som brukes ofte nærme deg.

•  Plassere tunge gjenstander lengre ned, lettere høyere opp.

ENKEL ELLER DOBBEL PÅBYGGING

  Enkel                     Dobbel

ØNSKES KABINETT?
  Ja  Antall skuffer: 

  Nei

ØNSKES MONTERINGSHJELP?
  Ja    Nei

1.

2.
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•  I hvilket miljø skal stolene brukes?

•  Hvor mye skal stolene brukes?

•  Hvis kunden ønsker å bytte ut sine stoler, hva 
er de i såfall fornøyd med og mindre fornøyd 
med på de gamle stolene?

•  Har man mange miljøkrav internt i bedriften 
som stolene skal kunne tilsvare?

•  Hva er kundens forventninger til stolens  
ergonomi, levetid, fleksibilitet etc.?  
Hvem hos sluttkunden påvirker innkjøps- 
beslutningen av stoler?

ERGONOMIRUNDE DEL 2 - STOLER
Vanlige spørsmål som en selger bør stille til kunden når det gjelder belastningsergonomi  
før man har kommet fram til at stolrunden er den neste oppgaven:

!
•  Tenk på at kundens opplevelse av deres eksisterende stoler påvirker valget av ny stol.

•  Tenk på at hvor mye stolene skal brukes stiller krav på stolens kvalitet.

•  Hvilket miljø stolene kommer til å brukes i påvirker i mange tilfeller trekket på stolen.

•  Ta hensyn til bordet eller den nærliggende arbeidsflaten som skal brukes sammen med 
stolen.

1. MILJØ
Kryss av i hvilket miljø som passer best for din stol:

  Kontormiljø   Lett industri   Sveisemiljø

  Offentlig miljø   Tung industri   Oljesøl miljø

  Lagermiljø   Slipe- og kappemiljø   ESD-miljø

2. BRUKERE
Velg om det er en eller flere som skal bruke stolen.

  En bruker   Flere brukere

3. BRUK
Angi ca. tidslengde som stolen skal brukes pr dag.

  timer pr dag

4. TYPE STOL
Oppgi sittehøydeintervall. OBS: Tallene er ca-tall.

  Lav (300-500 mm)   Høy (500-800 mm)

5. TYPE STOL
Velg type stol.

Type stol Bruksområde Avlastning

  Ståstøttestol Hvis du arbeider stående eller halvsittende i korte perioder ● ●  1

  Sadelstol Hvis du foretrekker å jobbe aktivt med musklene når du  
  sitter i korte eller lange perioder ● ●  1,5

  Industristol Hvis du skal sitte i lengre perioder ● ● ●  2 

  Overvåkingsstol Hvis du skal sitte i veldig lange perioder ● ● ●  3
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6. TILVALG
STOLTREKK
Hvilket stoltrekk sluttkunden velger er delvis basert på hvor fornøyd kunden er med stoltrekket på sin 
nåværende stol, hvor lenge og hvor mange som skal sitte på stolen samt hvilket miljø den skal brukes 
i. Hvis det er mange brukere som skal bruke stolen i lange perioder, er det viktig med god pusteevne 
og slitestyrke. Men også andre egenskaper kan være styrende. Velg trekk.

  Tekstil

Bruksområde: Det finnes tekstilvarianter for tung industri og lett industri, samt for offentlig miljø  
og kontormiljø.

Egenskaper: For lett industri og tung industri. Meget slitesterk, en viss pusteevne. For offentlig  
miljø og kontormiljø: Slitesterkt, god pusteevne.

  Kunstlær

Bruksområde: Lett industri, tung industri, lagermiljø, helsevesen, offentlig miljø.

Egenskaper: Meget slitesterkt, lettere å holde rent sammenlignet med tekstil, værbestandig.

  ESD-kunstlær

Bruksområde: ESD-miljø

Egenskaper: Antistatisk

  Polyuretanskum

Bruksområde: Tung industri, slipe- og kappemiljø, sveisemiljø, oljesøl miljø.

Egenskaper: Meget slitesterkt, ingenting kan trenge inn da det er formstøpt polyuretanskum, tåler 
olje, støv, fett og sveisesprut.

HJUL
  Lettrullende

Bruksområde: Myke gulv som vegg-til-vegg tepper.

  Tregtrullende

Bruksområde: Harde gulv som stein, betong, parkett, linoleum.

 Glideknotter

Bruksområde: Kan brukes på alle gulv. Der det er viktig at stolen holdes rolig.

STØTTE
Den støtten kunden har behov for er i mange tilfeller personlig og avhenger delvis av hvor fornøyd 
kunden er med sin nåværende stol samt hvilke typer arbeider som skal utføres. 

  Nakkestøtte

Bruksområde: Overvåkningsarbeider

  Armlener

Bruksområde: Statisk arbeide, finmotoriske arbeider, support for å kunne reise seg opp,  
avlastning for skuldrene.

  Ryggstøtte

Bruksområde: Overvåkningsarbeider, lengre perioder med sittende stilling.

  Fotstøtte

Bruksområde: Der sittehøyden er høy og trenger å kompletteres med fotring eller forplate.

7. OPPLÆRING
Ønskes opplæring for hvordan brukerne kan få full utbytte av stolen?

  Ja

  Nei

Trenger du hjelp med valg av stoler eller har du andre spørsmål? Kontakt oss på gigant@gigant.no
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ERGONOMIRUNDE DEL 3 - MATTE
•  I hvilket miljø skal matten brukes?

•  Hvilke forventninger har kunden til mattene, 
ergonomisk, holdbarhet etc.?

•  Har man noen miljøkrav internt i bedriften 
som mattene skal kunne tilsvare, eller andre 
krav som vedlikehold?

•  Hvis kunden allerede har matter, hva er de 
fornøyd med og mindre fornøyd med på de 
gamle mattene?

!
•  Tenk på at en matte avlaster knærne, rygg, hofter, føtter samt øker blodsirkulasjonen.

•  Å investere i en matte reduserer faren for å skli.

•  En tommelfingerregel er at jo slettere matter, desto lettere å gjøre rent.

•  Gigant Comfort Industri og Flex kan kompletteres med gul kantlist for å tydelig markere 
kanten og unngå snublefaren.

ANMERKNINGER
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2. STÅENDE ARBEID
Oppgi hvor lenge du står og jobber ved din arbeidsstasjon:

  timer pr dag

3. LENGDE OG BREDDE
De stjernemerkede mattene kan konfeksjoneres (leveres etter mål) og resterende matter kan ofte 
kappes i riktig størrelse og form. Oppgi hvilken lengde og bredde på matten som ønskes, eller send 
en enkel tegning til gigant@gigant.no 

Lengde    cm    Bredde      cm 

Trenger du hjelp med matter, eller har du noen spørsmål? Ta kontakt på gigant@gigant.no

5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4.

9. 10.
Bilder

1.  Gigant Comfort Extra

2.  Gigant Comfort Soft Plus  
3.  Gigant Comfort Dial 
4. Gigant Comfort Elite 
5.  Gigant Comfort Nitril

6.  Gigant Comfort Industri  
7.  Gigant Comfort Flex 2 Universal

8.  Gigant Comfort Flex 2 Universal Non Slip 
9.  Gigant Comfort Pyramid 
10.  Gigant Protect Hygien 

1. MILJØ
Velg den type matte som passer ditt miljø best. Under følger et utvalg av våre matter.

• = Olje

• = Vann

• = Sveising

1 prikk = Uegnet
2 prikker = Passe egnet
3 prikker = Godt egnet

★ = Kan konfeksjoneres
      (Leveres etter mål)

Lagermiljø Lett industri Tung industri Sveisemiljø Næringsmiddel- 
miljø

Gigant  
Comfort Extra

Gigant Comfort 
Soft Plus

★ Gigant  
Comfort Dial*

★Gigant  
Comfort Elite

★ Gigant  
Comfort Nitril

Gigant Comfort 
Industri**

Gigant Comfort 
Flex 2 Universal

Gigant Comfort 
Flex 2 Universal 

Non Slip

•••

MatterNrEgenskaper

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gigant Comfort 
Pyramid

Gigant Protect 
Hygien***

••••••
•••••••
••••
•••••••••
•••••••
••••••••
••••••••
••••••••
•••••••

* Finnes i ESD-variant

** Finnes med gul kantlist

*** Kun sklivern
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ERGONOMIRUNDE DEL 4 - BELYSNING

!

• Hva er de fornøyd med og mindre fornøyd med på eksisterende belysning?

• I hvilket miljø skal belysningen brukes?

• Har man mange miljøkrav til belysningen internt i bedriften?

• Tenk på at en god belysning påvirker medarbeiderne, arbeidsresultatet og det totale 
lysbehovet positivt.

• Takhøyde, vinduer samt farge på vegger, gulv og tak påvirker hvilket lys du får i lokalet 
og på din arbeidsplass.

• Unngå å bytte arbeidsområder mellom sterk og svak belysning. Øyet opplever det som 
en blending, som bl.a. kan føre til tretthet og hodepine.

• Bruk en luxmåler for å se om lysstyrken er minst 1000 lux for presisjonsarbeid eller 
minst 300 lux for lettere og tyngre arbeider. Tenk også på at behov for lys varierer med 
alderen. En 40-åring trenger dobbelt så mye lys som en 20-åring, en 60-åring trenger 
dobbelt så mye lys som en 40-åring for å se like godt.

• Å dimme lyset er bra for å tilpasse lyset til arbeidet som utføres.

• Oppstår blending, reflekser eller skyggedannelse i noen tilfeller? Blending skjer hvis 
lyset treffer øyet direkte. Reflekser dannes av lys på blanke materialer. Skygger kan 
dannes hvis det er feil vinkel på belysningen eller om noe kommer i veien.

• Bygg ut dine gamle halogenpærer og lysrør til LED med riktig aktuator, så får du ikke 
bare et bedre, helt flimmerfritt lys, du sparer også mye strøm. Takket være den meget 
lange levetiden på LED blir det få driftsbrudd.

• Trenger du belysning i et miljø der det finnes vibrasjoner eller fare for fukt? LED-pærene 
tåler dette bra.

1. LYSBEHOV
GENERELL BELYSNING
Bruksområde: Ganger, gulv, indirekte arbeidsflater.

 Flater som skal belyses  m2

 Takhøyde  m

 Farge på vegger    Lys    Mørk

 Farge på gulv    Lys    Mørk

 Hvilken lysmengde kreves      lux (se beskrivelse side 22)

 Dagslys     Ja    Nei

 Hvilken IP-klasse behøves  (se beskrivelse side 23)

ARBEIDSBELYSNING
   Presisjonsarbeider (1000 lux)

       Bruksområde: Elektronikkverksteder, presisjonsmekanikk, inspeksjon, detaljarbeider. 

   Lettere arbeider (500 lux)

       Bruksområde: Kontorarbeid, forelesningssaler, pakke- og plukkeflater, PC-jobbing.

 
  Tyngre arbeider (300 lux)

       Bruksområde: Tyngre verkstedsarbeider, sliping, sveising.

 
Hvis armaturet skal plasseres i et lokale der det råder ekstreme forhold, f.eks. bilvaskehaller eller 
kjølerom, kan det finnes sikkerhetskrav som man må ta hensyn til. 
 
 
Oppgi hvilken IP-klassifisering som trengs.

IP-klasse   (se beksrivelse på side 23)
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KORT BESKRIVELSE OM BELYSNINGSKRAV MED LUXVERDIER
For inngående forklaring av bl.a. lux og Ra se Gigants whitepaper Belysning.

Type av interiør, arbeidsoppgaver eller aktivitet Lux > Ra Anmerkning

Korridorer 100 40 150 lux ved bruk av kjøretøy

Rom for medisinsk kontroll og behandling 500 90 Min 40000 K

Pakkeområder 300 60

Arbeidsplass i prosessindustri 300 80

Målerom, laboratorium 500 80

Fargekontroll 1000 90 Min 4000 K

Montering, grov 300 80

Montering, middels 500 80

Montering, fin 750 80

Montering, presisjon 1000 80

Montering, elektronikk 1500 80

Pakkebord 500 80

Pakkebord 500 80

Tegnearbeider 750 80

Kontorarbeider 500 80

HVA ER IP-KLASSE?
Med begrepet IP-klasse menes hvilken evne armaturet har for å stå imot bl.a. støv og vann.

T = Armaturets yttertemperatur er maks 100 grader C

Merkingen består av bokstavene IP sammen med to siffer. Eksempel: IP 67 er støvtett og vanntett. I de tilfeller da kun  
ett av sifrene trengs for å angi grad av vern, erstattes det tallet som ikke tas med med bokstaven X, f.eks. IPX3 eller IPX2.

Første sifferet i 
IP-nummeret angir 
vern mot inntreng-
ing av faste stoffer

Andre sifferet i IP-nummeret angir vern mot fukt.

Normal 
utførelse

Dryppvern 
x1

Drypptett 
x2

Sprutsikker 
x3

Skylletett 
x4

Spylesikker 
x5

Spyletett 
x6

Vanntett
 x7

Trykk- 
vanntett  
x8      ...m

Vern mot faste gjen-
stander større enn  
12 mm                2x

IP 20 IP 21 IP 22 IP 23
IP 23 T

IP 24

Vern mot faste gjen-
stander større enn  
2,5 mm               3x

IP 30 IP 31 IP 32 IP 33 IP 34

Vern mot faste gjen-
stander større enn  
1,0 mm               4x

IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44
IP 44 T

IP 45

Vern mot støv          
5x

IP 50 IP 54 IP 55 IP 56 IP 57

Støvtett 
6x

IP 65 IP 66 IP 67
IP 67 T

IP 68

Kommentar Ingen vern Vern mot 
dryppende 
vann

Vern mot 
dryppende 
vann ved 
skråstilling 
på 15o

Vern mot 
dryppende 
vann ved 
skråstilling 

Vern mot 
mye rennen-
de vann

Vern mot 
vannstråler

Vern mot 
tung sjø

Vern mot 
påvirkning 
av kortvarig 
nedsenking i 
vann
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1: Lineær belysning 2: Sidebelysning 3: Lineær belysning og sidebelysning

2. TYPE ARBEIDSBELYSNING
  KONTORBELYSNING

Bruksområde: I kontormiljøer som industrikontorer.

  RETTET MASKINBELYSNING
Bruksområde: Der man behøver punktbelysning på en spesiell operasjonsdetalj på maskinen.

   VANLIG MASKINBELYSNING
Bruksområde: For innbygging og god generell belysning i ulike maskiner. 

  FORSTØRRELSESBELYSNING
Bruksområde: For industrier og laboratorier der forstørrelse med presisjon er et høyt krav.

  BORDBELYSNING
Bruksområde: Hvis det er generelt god vanlig belysning, men der det er nødvendig å komplettere 
med en ekstra lampe over et spesifikt område.

  MONTERINGSBELYSNING
Her kan man få lineær belysning (bilde 2) og/eller sidebelysning (bilde 2 og 3) som man kan montere 
på våre arbeidsbord med påbygging. Lengden på ditt bord avgjør lysbehovet ditt:

  Mindre enn 1600 mm - Kun lineær belysning eller sidebelysning går bra.

  Mer enn 1600 mm - Både lineærbelysning og sidebelysning kan kreves.

   LINEÆR BELYSNING
Bruksområde: Er mest vanlig og brukes hvis man vil ha jevnt lys over hele arbeidsfalten og når man 
har inspeksjon.

  SIDEBELYSNING
Bruksområde: Ofte et komplement til lineær belysning hvis det finnes fare for skyggedannelse eller 
behov for sterkere lys. Man kan også velge lys for ulike arbeidsmoment ved å tenne og slukke noen av 
dem.
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Angi hvor stort arbeidsområde som skal belyses:

 
  Lengden på arbeidsområdet  

  Bredden på arbeidsområdet  

!
Når du jobber sittende eller stående er det viktig at det meste av lyset havner i det sentrale 
synsfeltet, dvs. ditt arbeidsområde (rød). Ditt arbeidsområde kan være en del av skrive-
bordet eller hele skrivebordet, avhengig av om du beveger deg når du arbeider. Uansett,  
så skal lyset avta jo lengre ut ifra arbeidsområdet man kommer i en skala på 5:3:1, der 1 
er det røde området (sentrale synsfeltet), 3 er det gule området (synsobjektets nærmeste 
omgivelse) og 5 er det ytterste gule området (øvrige flater i synsfeltet).

3. BELYSNINGSOMRÅDE

SYN
SOB

JEKTETS NÆRMASTE OMGIVELSE

ØVRIGE FLATER I SYNFELTET

4. EVALUERING
Prøveheng lampen for å finne den beste plasseringen for å kunne unngå følgende:

Blending 
Blending skjer hvis lyset treffer øyet direkte, eller kan oppleves som irriterede. Armaturer på høyde 
under 5 meter må rastreres. 

Skyggedannelse  
Skygger kan dannes hvis det er feil vinkel på belysningen eller om noe er i veien. Harde skygger kan 
gjøre at du ikke kan utføre dine arbeidsoppgaver på riktig måte. I mange situasjoner kan det atpå til 
være farlig. 

Refleksjoner 
Kan oppstå ved reflekser av lys i blanke metaller eller om du har for lyse eller mørke overflatebelegg.
Derfor anbefales matte flater samt ikke altfor mørke eller lyse flater.

Stroboskopeffekt 
Risiko for ulykker pga. at øyet oppfatter f.eks. at en motordel står stille, når den i virkeligheten  
er i bevegelse.

Ubekvem hodestilling 
En fremoverlent hodestilling unngås hvis belysningen er riktig plassert slik at maks. lysstyrke oppnås. 
Hva er da den beste plasseringen? 

Vanskelig å regne ut og planlegge belysningen selv?  Ta kontakt med oss på gigant@gigant.no
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