
PARASTA AURINGON JÄLKEEN -
NATURAL LIGHT RECREATED



“Monet ovat yrittäneet jäljitellä minua, 
mutta se ei ole helppoa.”

Auringon valo



TAUSTATIETOA
Me kaikki seuraamme auringon rytmiä



TAUSTATIETOA

Me ihmiset olemme pärjänneet yli 200.000 
vuotta luonnollisen auringonvalon alla.

Modernin elintapamme ansioista
vietämme 90% ajastamme sisätiloissa,

joissa auringonvalon määrä on vähäinen. 

Aivojemme aktiivisuus on linkittynyt
auringon rytmiin.

Silloin kun kognitiivinen 
aktiivisuutemme on vahvimmillaan, 

olemme kuitenkin usein miten 
keinotekoisesti valaistussa 

ympäristössä.

Auringon ohjaamana
Kaikkia eläviä olioita säätelee ja ohjaa auringon rytmi

Valolla on merkittävä rooli

Valolla on merkittävä vaikutus siihen
kuinka ihmiset tuntevat ja jaksavat.



Valon näkymättömät vaikutukset

Valo säätelee paljon sellaista mitä emme voi
silmillä nähdä. 

Luonnonvalon kaltainen valo saattaa vaikuttaa:

Fysiologiaan

Mielialaan

Käytökseen

Kognitiivisiin toimintoihin

Aktiiviseen elämäntapaan

Valveilla olo - Unirytmiin

Valo Vaikuttavat
rytmiin
- Fysiologiaan
- Käytökseen

Suprakiasmaattinen
tumake (=säätelee

päivärytmiä)

TAUSTATIETOA



Päivärytmi luonnossa & 
ihmisen sisäinen kello

Ulkoilmassa taivaan värilämpötila muuttuu vuorokauden aikana
luonnon päiväkierron mukaisesti. 

Aurinko ohjaa meidän sisäistä kelloa – olemme aktiivisia kun on 
valoisaa ja lepäämme kun on pimeää.

Sisäisen kellon ohjaamat päivärytmin fyysiset, henkiset ja
käytökseen liittyvät muutokset tapahtuvat noin 24-tunnin 
sykleissä eliöiden reagoidessa ympäristön valoon ja pimeyteen. 

Sisäinen kello löytyy ihmisen lisäksi useimmista elävistä olioista
mukaan lukien eläimet, kasvit ja pienet mikrobit. 

Sisäisen kellomme toiminta saattaa vaikuttaa tärkeisiin kehon
toimintoihin, uni/valveilla olo sykleihin, hormonien tuotantoon ja 
moneen muuhun.

Nämä biologiset kellot, jotka ohjaavat meidän päivärytmiä, ovat keskenään
vuorovaikutuksessa olevia molekyyliryhmiä eri puolilla kehoamme. 
Aivoissamme sijaitseva niin sanottu “master-kello” pitää huolta siitä että
muut kehomme kellot pysyvät samassa rytmissä.

TAUSTATIETOA



Mikä on melatoniini?

Biologisen kellon toiminta on tärkeä unirytmimme
määrittelyssä.

Melatoniini, jota usein kutsutaan unihormooniksi, 
säätelee meidän kronobiologisia rytmejä.

Sitä pää asiassa kehittyy yöaikana aivojen käpylisäkkeen
erittämän välittäjäaineen, kudoshormoni serotoniinin, 
avulla, sen reagoidessa valon puuttumiseen. Melatoniini
on myös antioksidantti, syöpää vastaan taisteleva, 
ikääntymistä hidastava hormooni.

TAUSTATIETOA



Ihmisen sisäinen kello – Melatoniinin vaikutus

Melatoniinin huipputaso ajoittuu yöaikaan, usein
miten yli 10 kertaa enemmän päivätasoon
verrattuna.

Kun yöt ovat pidempiä, meidän melatoniinitasot
ovat korkeammalla. (esim. talviaikaan)

Sininen valo (aallonpituus) vähentää melatoniinin
tuotantoa merkittävästi, vaikuttaen unirytmiin –
liian suuri määrä sinistä aallonpituutta saattaa
aiheuttaa unettomuutta, keskittymiskyvyn
puutetta, jne.

6:0018:00

12:00
KESKIPÄIVÄ

24:00
KESKIYÖ

SYVÄ UNI

REM-UNI

VIRKISTÄVÄ UNI

MELATONIININ 
ERITYS LOPPUU

ALOITA PÄIVÄ SOPIVALLA 
MÄÄRÄLLÄ 
AURINGONVALOA

KORKEÌN VALPPAUSTASOPARAS KOORDINOINTIKYKY

NOPEIN REAKTIOAIKA

RAJOITA KOFEIININ 
KÄYYTÖÄ

ALOITA VALAISTUKSEN 
HIMMENTÄMINEN

RAJOITA NÄYTÖLLISTEN 
LAITTEIDEN KÄYTTÖÄ

MELATONIININ ERITYS ALKAA
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Missä olemme nyt?

Valotehokkaita, mutta puutteellisella spektrillä, 
sisältää sinisiä huippuja ja/tai puutteellinen
värintoisto

Tavalliset LED-valonlähteet:

Antaa mahdollisuuden jäljitellä auringon värilämpötilan
muutoksia

Tunable white:

DALI tai älykkäät valonohjaukset saattavat antaa
mahdollisuuden sisäisen kellomme mukaiseen värilämpötilan
ja valaistusvoimakkuuden jäljittelyyn

Valonohjaus:

Kaikilla yllä mainituilla saadaan vain hieman vähennettyä
ongelmaa, koska valon täydellinen spektri puuttuu.

Tästä syystä saatamme usein valaistuksen vaikutuksena
untea: uupumusta, unihäiriöitä, väsymystä, huomiointi- tai 
keskittymiskyvyn puutetta, masennusta tai 
hyperaktiivisuutta

TAUSTATIETOA



TAVOITTEEMME
Tuoda aurinko sisätiloihin



TAVOITTEEMME

Monilla teknologioilla on yritetty…

Onko ylipäätään mahdollista tuottaa luonnollista valoa? 
Kaikki aiemmat teknologiat, tavallinen LED mukaan lukien, ovat epäonnistuneet.

Sylvania esittelee todellisen Ihmiskeskeisen Valaistuksen (HCL) ratkaisun
jossa on todellinen, täysi spektri, kuten luonnon auringonvalolla.

AURINKO LOISTEPUTKI HALOGEENI TAVALLINEN LED

Aurinko Sylvania LumiNature



Innovaatiomme: LumiNature

Luonnonmukainen valo on elintärkeää meidän hyvinvoinnille, terveydelle ja tuottavuudelle. Kun elämämme on 
siirtynyt enemmän ja enemmän sisätiloihin, on valaistusalan yritysten suurimmaksi haasteeksi muodostunut

ajatus tuottaa luonnonmukaista valoa. Sylvania LumiNature tarkoittaa uutta aikakautta Ihmiskeskeiselle
Valaistukselle (HCL): se luo uudelleen auringonvalon. 

LumiNature osallistuu kehosi terveelliseen vuorokausirytmiin auttaen sitä säätelemään hormoneja oikealle
tasolle läpi koko päivän. 

Sen täydellinen spektrikäyrä eliminoi sinisen valon piikin ja todenmukaisimmat värit tekevät siitä yhden
luonnollisimmista keinotekoisista valoista. Vallankumouksellinen, ihmiselle räätälöity valo. Suunniteltu

parempaan elämiseen.

LumiNature by Sylvania. Parasta auringon jälkeen.

TAVOITTEEMME



Matala välkyntä (< 5%)

Täydellinen spektri kuten auringolla

Kunnioittaa valon tarkkuutta
Auringonvalon täydellinen spektri

LumiNature vs Sun vs Standard LED

Tavallisen LEDin sininen piikki eliminoitu

Pieni kiusahäikäisy (UGR < 16) 

MIELLYTTÄVÄ VALO
joka toimii yhdessä biologisen kellosi kanssa ja 
auttaa säätelemään sen fysiologista vastetta
pitkin päivää. 

TAVOITTEEMME

Auringonvalo Tavallinen LED Sylvania LumiNature



Täydellinen jokaisessa yksityiskohdassa – uusi
mittaustapa (TM-30 99 testiväriä) vs CRI (8 sävyä)

Todenmukaisimmat värit 96+ kaikilla
värilmpötiloilla vs tavallinen CRI80 tai CRI90 LED

Merkittävä parannus todenmukaisen
punaisen värin toistoon (R9>90)

LumiNature LED – CRI 97
vs

Tavallinen LED – CRI 80

Kunnioittaa valon tarkkuutta
Totuudenmukaisimmat värit

Ei ultravioletti- tai infrapunavaloa

TAVOITTEEMME

ERINOMAISET VÄRIT
MONIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN



RATKAISUMME
Todellinen Ihmiskeskeinen Valaistus (HCL)



Varmista oikea tasapaino
Mikä on MR-luku (melanopic ratio)?

Spektrialueiden mittausta käytetään arvioimaan terveyttä ja hyvinvointia suhteessa valon vaikutuksesta ihmisen vireystasoon, 
rentoutumiseen tai uneen. Toisin sanoen se on suhdeluku joka mittaa ihmissilmän havaitseman valon suhdetta (silmän solut, jotka

auttavat säätämään sisäistä vuorokausikelloamme) todelliseen mitattuun valoon. Mitä enemmän valonlähde laskee
vireystasoamme ja antaa mahdollisuuden uneen, sitä matalampi on sen MR-luku.

Yöaika (ei aktiivinen)

MR < 0.5
Aktiivinen aika

MR > 0.5

Maksimi tuottavuus (valon
virkistämänä)

MR > 0.8

RATKAISUMME

Ascent/Optix 4000K 

MR > 0.83
Ascent/Optix 2700K

MR < 0.53 



Valonohjaus
Älykkyys sisäänrakennettuna jokaiseen valaisimeen

SMART CONTROL

Päivänvalotunnistus

Läsnäolotunnistus

Manuaaliohjaus TAI manuaaliohjauksen
aikakatkaisu

Automaattinen tarpeen mukaan ohjelmoitava

Päiväkello

Läsnäolosensori

Viikkokello TAI sensori

Päiväkello TAI sensori

Manuaaliohjaus

Viikkokello

Casambi
Joustava ja monipuolinen ohjaus

SylSmart Connected 
Koko rakennuksen kattava liitettävyys

Ohjainlaitteiden synkronointi

Optimointi ja joustavuus – Sinulle tehty valaistus



YHTEENVETO
Parasta auringon jälkeen



Hyödyllinen monissa eri kohteissa

Todenmukaisimmat värit
Lyhyt läsnäolo ympäristössä
vaatii vaikuttavan valaistuksen

Korkein tuottavuus
Pidempi läsnäolo tilassa
jossa vähäinen tai puuttuva
päivänvalo

Parempi terveys
Ympärivuorokautinen läsnäolo
(päivä+yö) tai puuttuva päivänvalo

Näyttelytilat / Muotiliikkeet / Myymälät

Kosmetiikka / Vaateteollisuus

Painotalot/ Maalipintojen tarkistaminen

Ruokakaupat

Ratkaisumme
Täydellinen värintoisto kunkin värilämpötilan
tarkimmalla lopputuloksella, antaa käyttäjille ja 
työntekijöille parhaan mahdollisen valon laadun

Toimisto / Avoin tila, Taukotila / Neukkari

Opetus / Luokkahuone / Esitystila

Lastenhoito

Laboratorio / Laaduntarkkailu

Ratkaisumme
Täysi spektri värilämpötilan säädöllä, valonohjauksella, 
pienellä kiusahäikäisyllä ja matalalla välkynnällä
parantaa käyttäjien mukavuutta, oppimista ja luovuutta

Sairaalat

Hammaslääkäri / Ihotaudit / Tutkimushuoneet

Vanhainkodit

Ikkunattomat huoneet tai yötyöntekijät

Ratkaisumme
Auringon spektrin mukainen valo luo terveellisemman rytmin
(automaattinen värilämpötilan säätö päivärytmin mukaan) ja
edistää oikeaa fysiologista vastetta, paranemista ja mielialaa

KÄYTTÖTARKOITUKSET

Liiketilat Työtilat Sairaanhoito & Yötyöpaikat



LumiNaturen mallit

TUOTTEET

LumiNature HCL TW 
Dynaamisiin ympäristöihin

LumiNature 3000K /4000K
Muuttumattomat ympäristöt

Toimistoihin, erityisesti jos tiloissa ei ole päivävaloa tai siellä
työskentelee henkilöitä iltaisin tai yöaikaan (kuten 
terveydenhuolto ja hotellit ja ravintolat) 

Tunable White (manuaalinen värilämpötilan säätö tavallisen
DALI-väylän kautta)

Langaton Casambi

DALI Type 8 (DT8) 

Toimistot, opetustilat & harjoittelutilat, laboratoriot, liiketilat

SylSmart (Casambi & Connected) 

DALI -himmennys

Ei himmennettävä



OIKEA 
AIKA

OIKEA 
VALO

Ominaisuudet

Väri (lämpötila)

Spektrin täydellisyys / Tasapaino

Yhtenäisyys, valonjako

Tehtävään soveltuva

Mittakaava (paikallinen, alueellinen, 
globaali)

Valonvoimakkuus
(maksimaalinen auringonvalo)

Aikavyöhyke / Alue Vain silloin kuin tarvitaan (ei enemmän tai 
vähemmän)

*     Perustuu määriteltyihin parametreihin
**   Värilämpötila & valaistusvoimakkuus & täydellinen spektri, käyttöpaikan mukainen
*** Ennakkoon asetelluilla ohjaustavoilla ja parametereilla

ON / OFF

Himmennys

Personoitu / Dynaaminen valo (osoitteellinen)*

Värilämpötilan säätö (fysiologinen vaste)

Smart HCL (automaattinen)***

Päivärytmin mukainen**

LUMINATURE KIINTEÄ CCT
(3000K / 4000K)

STD DALI SYLSMART

LUMINATURE HCL 
TUNABLE WHITE

DALI SYLSMART

OIKEA 
PAIKKA

LumiNaturen toimintatavat

TUOTTEET



Valotehokas ja viimeistelty alasvalosarja siroilla halkaisijoilla 120mm ja 
160mm

Täydellinen ja tasainen spektri Casambilla - MR >0.75 @ 4000K, > 1.12 @
6500K, < 0.53 @ 2700K

Värintoisto CRI> 97, LEDien valonvärin pysyvyys McAdam < 3 SDCM (CRI97 
SDCM < 2)

Upotettava alasvalo, kaksi eri halkaisijaa .

LumiNature HCL Tunable White (Lumi HCL TW) Casambi

LumiNature 3000/4000K (Lumi 3K/4K) DALI-himmennys

Mallit:

LumiNature HCL TW: 

Hotellit ja ravintolat

Korkeatasoiset toimistot

LumiNature 3000K/ 4000K: 

Pienet luokkahuoneet / Neuvottelutilat

Toimistohuoneet / Isommat toimistot/ 
Isommat luokkahuoneet

Tyypilliset käyttökohteet:

TUOTTEET

Ascent
Dekoratiiviset 
alasvalot

Ominaisuudet ja hyödyt:

Uusin innovaatio luokkansa parhaissa valaisimissa



Uusin innovaatio luokkansa parhaissa valaisimissa

Suorituskykyinen arkkitehtonisia modulaarisia valaisimia, 
joissa pieni kiusahäikäisy- UGR<16

Täydellinen ja tasainen spektri Casambilla - MR > 0.77 @ 
4000K, >1.07 @ 6200K, < 0.52 @ 2800K

Matala välkyntä (<5%)

Matala luminanssi L < 200 cd / m2 @ 65°

Ominaisuudet ja hyödyt:

Saatavana upotettuja, lineaarisia, pinta-asennettavia ja ripustettavia
malleja.

LumiNature HCL Tunable White DALI-himmennys (Lumi HCL TW 
DALI) tai Casambi

LumiNature 4000K (Lumi 4K) ON/OFF, DALI-himmennys, SylSmart
(Casambi ja Connected)

Mallit:

LumiNature HCL TW :

Sairaalat / Hoitokodit

Paikkoihin joissa pitkiä työaikoja tai yötyötä

Korkeatasoisiin toimistoihin ja kouluihin

LumiNature 4000K :

Pienet luokkahuoneet / Neuvottelutilat

Toimistohuoneet / Isommat toimistot/ Isommat
luokkahuoneet

Tyypilliset käyttökohteet:

TUOTTEET

Optix
Best-in-class
visual comfort



WELL Building Standard™ (WELL) antaa ohjeet

minimoidaan häiriöt ihmisen sisäisen kellon toiminnalle,

parannetaan tuottavuutta,

tuetaan hyvän unen laatua ja

tuetaan riittävästi visuaalista tarkuutta.

WELL 2.0

WELL v2 sisältää 10 osa-aluetta: Ilma, Vesi, Ravinto, Valo, Liike, 

Lämpötilan tasaisuus/mukavuus, Ääni, Materiaalit, Mieli ja Yhteisöllisyys.

Kaikilla näillä osa-alueilla on terveydellisiä merkityksiä. Nämä ominaisuudet ovat joko edellytyksiä tai optimointeja.

Kaikki WELL v2 osa-alueet on suunniteltu tietyn tyyppisille tiloille. WELL:in tilatyypit vastaavat tiloja näissä projekteissa. 

Nämä tilatyypit eivät määrittele koko projektia.

SERTIFIKAATIT

WELL on investointi maailman arvoikkaimpaan omaisuuteen – IHMISIIN

Well Building Standard Concept



Valaistusvaatimukset Well Building Standardissa

SERTIFIKAATIT

WELL –valaistuskonsepti keskittyy valaistuksen vaikutuksiin ja pyrkii luomaan valaistusolosuhteita, jotka ovat

optimaalisia visuaaliselle, henkiselle ja biologiselle terveydelle.

Tuotteemme täyttävät WELL Building standardin vaatimukset:

Valonohjaus ihmisen sisäisen kellon mukaan

Käyttäjäkohtainen ohjaus

Kiusahäikäisyn esto (UGR) valaisimissa

Värintoiston laatu (CRI)

Välkyntä

FOR MORE INFO: (LINK TO APPENDIX) or go to website: 

https://www.wellcertified.com/certification/v2/



REFERENSSI

LumiNature
referenssikohde
Institut Gustave Roussy (IGR), Ranska – johtava
syöpätutkimus-insitituutti ja European Cancer Centre 
(syöpäkeskus)



CASE STUDY

Yli 50
erillistä toimistoa

Joista vain 10%
on luonnonvaloa saatavilla

o

Haaste

Taustatietoa:

IGR:n Radiologisen lääketieteen (syöpähoidot) osasto sijaitsee
rakennuksen pohjakerroksessa, maan alla, jossa on erittäin
vähän luonnonvaloa.

Tällä ensimmäisellä testialueella oli hyvin monenlaisia tiloja, 
kuten lääkärien huoneita, kulkualueita ja luokka/kokoushuoneita..

Jos testi olisi menestys, voitaisiin sairaalan muutkin tilat valaista
LumiNaturella.

Tekniset vaatimukset:

90% toimistohuoneista on ns. pimeitä huoneita, ilman ikkunoita , joihin ei
tule päivänvaloa. Suurin haaste oli saada näihin laadukas valaistus joka:

Lisäisi näissä tiloissa (24/7) työskentelevien ihmisten hyvinvointia

Nopeuttaisi paranemisprosessia potilaiden mukavuutta parantamalla

Hajautetun, helposti asennettavan ja langattoman ohjausjärestelmän
asennus



CASE STUDY

Ratkaisu
Sylvania on tunnustettu toimittaja, jonka LumiNature , 
todellinen Human Centric Lighting ratkaisu haluttiin
kohteeseen

100% langaton ratkaisu korvaamaan puuttuvaa päivänvaloa
ennennäkemättömällä valaistusratkaisulla, jossa tuotetaan
koko auringon spekri ja säädetään valaistusta päivärytmin ja 
ihmisen sisäisen kellon mukaan (Casambi)

Kokonaisvaltainen avaimet käteen projekti, sisältäen
konsultoinnin, valaistussuunnittelun, kohteen mukaisen
räätälöinnin ja käyttöönoton

Jokainen toimistohuone voidaan konfiguroida yksilöllisesti, 
ottaen huomioon sisätilojen toimistojen ergonomiset
standardit ja käyttömukavuuden (NF X35-103) OPTIX Lumi 4000K Uppo

Räätälöity optinen ratkaisu

238 kpl kulkualueille

OPTIX Lumi HCL TW Uppo
Casambi

300 kpl toimistoihin ja 
kokoushuoneisiin



Projektin yhteenveto

1 testialue (isotooppilääketieteen/radiologian
osasto)

538 valaisinta

100 langatonta kytkintä

Valaistussuunnittelu tehtiin yli 100 alueelle

Neuvottelemme rakennuksen muidenkin tilojen
tuoteuttamisesta LumiNaturella

Luokkahuone jota käyttävät isotooppilääketieteen opettajat
REFERENSSI



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

KIITOS !


