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En speciell utmaning i skolbyggnader är att belysa stora och frekvent utnyttjade lokaler på
ett kostnadseffektivt sätt. ERCOs LED-ljusteknik är en perfekt lösning med hög
energieffektivitet och litet underhållsbehov. Det gäller även i de moderniserade hörsalarna
på högskolan i Neubrandenburg som utrustats med den nya generationen av ERCO
Quintessence LED-downlights.
I byggnad 4, hus 1 på högskolan i Neubrandenburg undervisas studenter inom agronomi och
näringslära, hälsa, vård, förvaltning, landskapsvetenskap och geomatik samt socialt arbete och
pedagogik. Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern gav byrån A&S GmbH i
Neubrandenburg uppdraget att planera den stegvisa, totalrenoveringen av hus 1 och ombyggnaden av
byggnad 4. ”Hus 1 byggdes under DDR-tiden och består huvudsakligen av prefabricerade
betongelement som det dåvarande kombinatet för bostadsbyggande egentligen producerade för
industri- och bostadsbyggnader. Den 1 oktober 1989 öppnades Neubrandenburgs pedagogiska
högskola i hus 1. Två år och en fallen mur senare startade högskolan upp på nytt med helt ny
inriktning”, sammanfattar arkitekten Siegmund Flöting historien bakom byggnaden som nu byggts om
helt och hållet.

Hus 1 består av fyra byggnader som är placerade runt en central innergård. I byggnad 4 finns
högskolans bibliotek, tre hörsalar, cafeteria, teknikcentral och högskolans foajé. ”Anledningen till att
det starkt frekventerade huset behöver totalrenoveras var att det behövde en tidsenlig
brandskyddslösning. Dessutom har vi gjort byggnaden ljusare, öppnare och modernare”, förklarar
Flöting. I dag flödar dagsljuset genom stora öppningar i ytter- och innertaken ända ned till foajén på
markplanet. Det förut mörka och trånga rummet är nu ljust och spatiöst och kan även användas för
evenemang som högskolan anordnar.
”Fallskyddet vid trappor och podier består av rostfria stålnät i stället för klassiska räcken”, säger
arkitekten Siegmund Flöting. ”Det ingår i vårt estetiska koncept för att möjliggöra fri sikt och
obehindrad ljusfördelning.”

Bredstrålande Quintessence utanpåliggande takarmaturer med LED från ERCO med 3000K varmvit
ljusfärg och 34W LED-effekt belyser numera gångytorna i den ombyggda foajén. Byggnadens
betonginnertak visade sig vara så massiva att det inte gick att installera infällda armaturer.
Quintessence utanpåliggande armaturer med sin enkla, cylinderformade armatur är tilltalande
arkitektoniska element som numera pryder den ombyggda entrén och foajén i byggnad 4. Dess breda
ljusfördelning ger en energieffektiv allmänbelysning med hög visuell komfort även med stora
armaturavstånd.

Hörsalsbelysning med ERCO: Energieffektiv LED-teknik för mycket höga krav på
ljussättning, visuell komfort och kostnadseffektivitet
Vid renoveringen av de tre hörsalarna i samma byggnad var ett energieffektivt ljuskoncept ett centralt
krav vid sidan av brandskydd, rumsakustik och modern medieteknik. Ljuskonceptet måste uppfylla
mycket höga krav på ljussättning, visuell komfort och kostnadseffektivitet. Med takhöjder på upp till
sex meter ställdes ljusplaneraren inför mycket speciella utmaningar. Här kom den nya generationen av
ERCO Quintessence downlights in i bilden. Dessa armaturer har ljusflöden på upp till 4400lm vid en

LED-effekt på upp till 32W.
Det betyder att dessa infällda takarmaturer även levererar en kraftfull belysning i rum med stor
takhöjd som exempelvis hörsalar. Tack vare sin stora avbländningsvinkel ger de även enastående hög
visuell komfort – trots att endast ett fåtal armaturer krävs. I den ”blå” hörsalen med en yta på cirka
100 kvadratmeter räcker det med 20 stycken Quintessence downlights med 3000K varmvit ljusfärg
och 36W LED-effekt för att åstadkomma en perfekt och bländfri belysning i salen.

Ljustekniken i Quintessence downlights från ERCO möjliggör upp till 50% större armaturavstånd. Det
betyder i sin tur lägre investerings-, installations- och driftskostnader – en viktig aspekt inte minst i
byggnader som används för utbildning och annan offentlig verksamhet.
LED-downlights har dessutom ett optiskt system som ger mycket jämn ljuskägla med hög cylindrisk
belysningsstyrka som belyser exempelvis studenternas och lärarnas ansikten på ett behagligt sätt utan
att blända. Det går även att undvika bländning på bärbara datorers och mobilers bildskärmar, trots att
downlight-armaturerna monteras på hög höjd.

Pantrac linswallwashers från ERCO: Asymmetrisk ljusfördelning för jämn
väggbelysning
En del minnen från byggnadens historia har medvetet behållits vid ombyggnaden. Ett exempel är de
handgjorda keramikplattorna på väggarna runt trapphuset som sattes upp då huset byggdes i slutet av
1980-talet. Det påkostade arbetet som helt består av unikat utfördes av en konstnärsgrupp som bestod
av keramikern Barbara Löffler, grafikern Falko Behrendt, bildhuggaren Uwe Maroske samt
bildkonstnären och grafikern Andreas Homberg. I dag strålar konstverket i ny glans tack vare
belysningen från ERCO Pantrac linswallwashers, en armaturtyp som även används på museer och i
utställningslokaler.
LED-strålkastarna har 12W LED-effekt och är monterade längs en strömskena. Med ljusfördelningen
wallwash uppnås en helt jämn belysning av väggytorna. Den varmvita ljusfärgen ger en perfekt
färgåtergivning av de konstnärligt, delvis laserade eller metallskimrande plattorna av chamotterad lera.
Dessutom framträder de uthuggna figurerna och reliefliknande mönstren i naturmaterial
tredimensionellt.

