
GUIDE: LYS

BLENDFRITT

Reflektert lys fra vegger og tak som er passe sterkt og jevnt for-
delt over store flater reduserer risikoen for blending. Blendende 
lys får pupillen til å trekke seg sammen og slippe inn mindre lys 
til netthinnen, med fare for tretthet og dårligere forutsetning for 
godt syn! Viktig å tenke på at følsomheten mot blendende lys 
øker med alderen.

TILPASNINGSBAR

Belysningen skal være tilpasset det arbeidet som utføres. F.eks. 
trenger man mer lys når man jobber med kontroll enn under 
arbeider ved en pakkearbeidsplass. Noen ganger jobber man 
sittende, stående, alene eller i grupper. Det stiller krav på en 
gjennomtenkt belysning. Tenk på at behovet for lys øker med 
alderen.

RIKTIG LYSFARGE

For den visuelle opplevelsen og for å kunne utføre et visuelt 
arbeid samt bedømme farger på best mulig måte, er det veldig 
viktig at fargene på overflater, objekt og menneskelig hud 
gjengis på en naturlig og korrekt måte. Dette påvirker også 
sikkerheten samt vårt velbefinnende. 

IP-KLASSE

IP-klassifiseringen viser lampenes evne til å tåle inntrenging 
av vann og faste fremmedlegemer. F.eks. er en belysning med 
IP20 ubeskyttet mot støv og vann, mens et armatur med IP67 
er både støv- og vanntett.

MILJØVENNLIG

Ved å bytte ut gammel belysning mot moderne systemer 
skulle vi kunne senke energiforbruket for belysning med opp til 
85% fra dag en. En LED-pære holder ca 30-40 ganger lengre 
og forbruker mindre enn en femtedel så mye strøm som en 
glødepære. Snakk med Gigants selger så hjelper vi deg med å 
velge riktig belysning for oppgaven.

BRUKERMILJØ

Hvis belysningen skal plasseres i et lokale med ekstreme 
forhold, som i en bilvaskehall eller i et kjølerom, kan det finnes 
sikkerhetskrav man må ta hensyn til. Til et kjølerom passer 
f.eks. LED-belysning best da den gir best lys i kulde. Gigant har 
i sitt brede sortiment riktig lampe for ditt behov!

FLIMMERFRITT

Flimmer er farlig selv om man ikke ser det. Bortsett fra at det 
tretter ut øynene og kan gi hodepine, kan flimrende lys få  
bevegelige maskindeler til å se ut som om de står stille, også 
kalt stroboskopeffekt.

DØGNRYTME - MELATONIN

Jo mer lys man utsettes for, desto lavere melatonininnhold 
får man i blodet, og desto mer opplagt kjenner man seg. Lys 
påvirker nivået av søvnhormonet melatonin i mennesker og  
reduserer tretthetssymtomer.

Belysningen skal gi et jevnt og passe sterkt lys i lokalet og skape en kontrast mellom arbeidsobjektet og det omliggende 
miljøet. Belysningen skal også ta hensyn til arbeiderens forutsetninger og synskrav i arbeidet. Hvis det trengs skal plassbelys-
ning finnes, den skal være justerbar og ikke blende. Vanskelig å regne ut og planlegge belysningen selv?  
Ta kontakt med Gigant så hjelper vi til, på www.gigant.no eller gigant@gigant.no.


