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Tidsenlig kontorsbelysning med ljusverktyg från ERCO förenar energieffektivitet med
maximal visuell komfort för anpassning till föränderliga arbetssituationer. I det nyligen
utbyggda logistikcentrum hos den internationellt verksamma distributören och
flygplatsdetaljisten Gebr. Heinemann i Hamburg skapas en behaglig arbetsmiljö med hjälp
av kompakta LED-downlights från ERCO, som ger lämplig belysningsstyrka och bästa
möjliga avbländning.
Bröderna Carl och Heinrich Heinemann startade 1879 ett litet familjeföretag, som över fyra
generationer har utvecklats till en ledande distributör och detaljhandlare på den internationella
resemarknaden. Idag levererar Gebr. Heinemann ett ständigt växande taxfree-sortiment på
internationella flygplatser, flyglinjer, kryssningsfartyg och gränsbutiker i mer än 100 länder. Där säljs
märkesvaror inom områdena parfym och kosmetik, vin och sprit, godis och delikatesser. Från
Hamburg-Allermöhe kontrollerar ca 500 medarbetare de logistiska processerna i företaget i det
logistikcentrum, som stod klart 2003. Där lastas dagligen upp till 700 000 beställningar om och
skickas till grossister i hela världen. Nu kompletteras den befintliga byggnaden med ytterligare en
kontorsvåning under ledning av IFB consulting engineers & architects. I mitten av byggnaden
infogades en halvvåning med toppmoderna kontorsplatser på ca 900 kvadratmeter för 46 medarbetare
– med perfekt belysning med den senaste LED-ljustekniken från ERCO.

I de vågformiga takpanelerna som sänker sig mot fönstren på huvudkontoret för Gebr. Heinemann ger Compact LED-downlights
16W en jämn allmänbelysning med neutralvitt ljus och ljusfördelningen extra wide flood.

Kontorsbelysning med ERCO: Effektiv LED-teknik med god visuell komfort
Ljusa upphängda takpaneler som i en vågrörelse sänker sig ned mot fönstren på sidan ger karaktär till
den uttrycksfulla inredningen i det nya kontorslandskapet. I mitten av kontorsytan finns dessutom ett
andra plan med arbetsplatser på ca 200 kvadratmeter, och under det finns möteslokaler och
serviceutrymmen. De mycket olika takhöjderna på mellan tre och sju meter var en utmaning vid
ljusplaneringen. Här presenterade ERCO en lösning: Den flexibla downlighten Compact kan användas
med effekttal på mellan 8 och 40W, och därigenom anpassas till olika rumsdimensioner och takhöjder.
Med extra wide flood för effektiv allmänbelysning och oval flood för energieffektiv belysning av
kommunikationsytor och skrivbord erbjuder Compact dessutom olika ljusfördelningar, som möjliggör
omfattande och individuell användning i kontorsmiljö.
Den effektiva ljustekniken från ERCO möjliggör större armaturavstånd än genomsnittet
”Den elliptiska ljusfördelningen oval flood har jämfört med en traditionell rotationssymmetrisk
ljusfördelning den stora fördelen, att det räcker med förhållandevis få infällda takarmaturer även vid
låga effekttal på 16W”, säger Swen Ebinger på Pinck Ingenieure Consulting GmbH, som ansvarar för
elplaneringen. ”Den effektiva ljustekniken från ERCO möjliggör följaktligen större armaturavstånd än
genomsnittet, vilket sparar kostnader för både utrustning och installation – och ger en lugn och
homogen utformning av taken. Även där takhöjden är nästan sju meter under det upphängda taket,
beslutade man med utgångspunkt från PINCKs noggranna beräkningar för kraftfullt neutralvitt ljus
från Compact LED-downlights 40W. Projektingenjör Swen Ebinger på PINCK konstaterar: "Trots
monteringen av downlights från ERCO vid stor takhöjd kan bländning undvikas – tack vare mycket väl
avbländad optik och exakta ljusfördelningar på de ytor som ska belysas."

I mitten av det nya kontorslandskapet hos företaget Heinemann byggdes på ca 200 kvadratmeter ett andra plan med arbetsplatser,
bland annat möteslokaler och serviceutrymmen.
För belysning av gångytorna under det nytillkomna galleriet – här är takhöjden knappt tre meter – valde man Compact LEDdownlights med ljusfördelningen oval flood och ljusfärgen neutralvitt. Den axialsymmetriska ljusfördelningen passar särskilt bra för
linjär allmänbelysning av gångar och kommunikationsytor.

Kompakta LED-downlights från ERCO – det estetiska och kostnadseffektiva alternativet till
lysrör
Namnet Compact är en programförklaring: Kombinationen av visuell komfort och lågt inbyggnadsdjup
i den kompakta LED-downlighten är unik. På den nya kontorsvåningen i logistikcentrum Gebr.
Heinemann i Hamburg-Allermöhe skapar de diskreta punktljuskällorna en elegant helhetsbild med
diskret, jämn rytm i det upphängda innertaket. Vid maximal flexibilitet tack vare den genomgående
armatursystematiken hos ERCO – alltså olika storlekar, lumenklasser och ljusfördelningar i
familjeövergripande enhetlig LED-kvalitet – är de infällda takarmaturerna alltid identiska optiskt sett.
Kompakta downlights från ERCO är ljusstarka, väl avbländade och har lång livslängd. De utgör därför
ett estetiskt och kostnadseffektivt alternativ till linjära armaturer och lysrörsarmaturer.

De olika takhöjderna på knappt tre till sju meter i den nya kontorsvåningen innebär en utmaning för
ljusplanerarna.

Trots att ERCOs downlights monteras i taket i rum med mycket stor takhöjd kan bländning undvikas –
tack vare mycket väl avbländad optik

Här blir det tydligt vilken god visuell komfort dessa 40W armaturer ger medarbetarna på övervåningen
i förvaltningsbyggnaden.

Kraftfull LED-ljusteknik från ERCO möjliggör större armaturavstånd än genomsnittet i Gebr.
Heinemanns förvaltningsbyggnad, vilket sparar kostnader för både utrustning och installation – och
ger en lugn och jämn utformning av taket.

Om författaren: Kristina Raderschad driver en redaktionsbyrå i Köln sedan 2005. Hon är utbildad civilingenjör i
inredningsarkitektur, och hennes rapporter, reportage och intervjuer på teman som arkitektur och design publiceras över hela
världen – i magasin som AD Architectural Digest, A&W, ELLE DECORAT ION, HÄUSER, MARK eller WALLPAPER*.
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