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* I 2009-værdier går en overvejende del af udgiften pr. kvadratmeter i et givet virksomhedskontor til lønninger; 
90,3 % pr. kvadratmeter går til løn, mens kun 8,9 % går til husleje og realkreditlån, og 0,8 % dækker 
energiudgifter (BOMA, 2010, US Department of Labour, 2010)

Nævnt i Browning B. (2012) The Economics of Biophilia: Why designing with nature in mind makes sense

Du kan forbedre medarbejdernes produktivitet 
og velvære med komfortstyring
Der er mange grunde til at investere i ny belysningsteknologi. 
Lavere omkostninger og mindre udledning er vigtige fordele, 
men det vigtigste er måske, at den rigtige belysning er med 
til at forbedre medarbejdernes produktivitet og velvære ved 
at bidrage til et sundt og veldesignet arbejdsmiljø.

Forbindelsen mellem belysning og præstationer
Forbindelsen mellem belysning og medarbejdernes 
præstationer har været kendt i lang tid. Hensigtsmæssig 
belysning er for eksempel vigtig for at bidrage til at forbedre 
produktiviteten, komforten og tilfredsheden. Belysning, der 
er for svag, for kraftig, dårligt fordelt eller flimrende kan 
reducere medarbejdernes præstationer ved at medføre 
helbredsproblemer, herunder belastning af øjnene, 
hovedpine, tørre øjne og sløret syn.

Belysning i det rette niveau og uden blænding eller andre 
kilder til ubehag, kan bidrage til at øge fremmøde og 
fastholdelse ved at styre komforten og reducere stress.

Uanset hvilken branche, du befinder dig i, er mennesker 
organisationens vigtigste og mest værdifulde aktiv. 
Medarbejderne er ofte i besiddelse af afgørende 
oplysninger og kan være med til at skabe unikke 
konkurrencefordele. Mennesker udgør også en 
betydelig driftsudgift. Når du ser på en bygnings 
samlede driftsudgifter er udgiften til medarbejderne 
typisk 90 %. Enhver forbedring i medarbejdernes 
produktivitet, fremmøde og fastholdelse kan derfor 
virkelig gøre en forskel for bundlinjen.

Mennesker er en organisations  
vigtigste og mest værdifulde aktiv.

Komfort uden 
kompromis

90 % mennesker

9 % husleje eller 
realkreditlån

1 % energi

Typiske driftsudgifter for bygninger i EU*
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Kontrol af blænding til det moderne kontor
Nutidens kontor er ofte fyldt med masser af elektronisk 
udstyr, der er tændt i mange timer. Når vi tager disse 
påvirkninger i betragtning sammen med de ofte 
rigelige mængder naturligt dagslys, giver IQ Wave 
et behageligt og komfortabel lys som øger komforten 
for den enkelte medarbejder
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God kontorbelysning tager højde for arbejdsfeltet,  
rummet og ansigtskommunikation.

Opgaven
Kontoropgaver medfører ofte, at man skal se 
på skærme, tastaturer, bøger, papir, tavler og 
telefoner. Disse praktiske, gentagne aktiviteter 
udføres dag ind og dag ud.

EN12464 specificerer 500 lux til 
skrivebordsbaserede opgaver, 300 lux til 
arkivering og administration.

Rummet
Kontorrummet giver folk noget fjernt at fokusere 
på og slappe af med. Overflader, farver og 
kunst er ofte med til at forme rummet.

Ensartethed og vægbelysning er vigtige faktorer 
for komforten, og EN12464-standarderne 
specificerer 500 lux med > 0,6 ensartethed 
til opgaven med 300 lux i de umiddelbare 
omgivelser og 200 lux derefter. Standarderne 
specificerer også 50 lux med en ensartethed 
på 0,1 på vægge og 30 lux med en 
ensartethed på 0,1 på loftet.

Ansigt
Ansigt drejer sig om at muliggøre 
kommunikation – det være sig ansigt til 
ansigt eller ansigt til kamera. Blød belysning 
med god cylindrisk belysningsstyrke 
og ansigtsmodellering er vigtig for at 
undgå skyggedannelse, så vi kan aflæse 
kollegernes kropssprog korrekt.

EN12464-standarderne specificerer 150 lux 
cylindrisk belysningsstyrke (i hovedhøjde, 
der kan variere fra 1,2 m til 1,8 m) og et 
modelleringsindeks på mellem 0,3 og 0,6.

Belysning til arbejdsfeltet, 
rum og ansigt
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Oversigt over belysningsdesign
Med disse tabeller får du en hurtig oversigt over, 
hvordan IQ Wave klarer sig i dit rum De vigtigste 
aspekter i belysningsdesign påvises her: Hvor meget 
lys er der på dit arbejdsfelt, hvordan interagerer lyset 
med ansigtet, og hvor ensartet er lyset. Med denne 
vejledning kan du straks begynde at planlægge dit 
nye projekt med IQ Wave.

Lux-niveau:
Lysmængden på arbejdsfeltet EN12464 anbefaler 
500 lux til kontorer og 300 lux til klasseværelser

Cylindrisk belysning
Lux-mængden i ansigtet EN 12464 anbefaler 150 lux

Modelleringsforhold:
EN12464 anbefaler at forholdet på lux nivauet mellem 
arbejdsfeltet og ansigtet skal være mellem 30 – 60%

Regelmæssighed:
EN12464 anbefaler en regelmæssighed på over 0,6

Afstandsvejledning for IQ Wave

Horisontalt lux-gennemsnit ved 0,8 meter

Loftshøjde Afstand 3100 lm 4100Im

2,4 m

3,0 x 3,0 327 433

3,0 x 2,4 404 534

2,4 x 2,4 493 652

2,7 m

3,0 x 3,0 319 422

3,0 x 2,4 388 513

2,4 x 2,4 473 625

3 m

3,0 x 3,0 310 420

3,0 x 2,4 376 498

2,4 x 2,4 459 607

Ensartethed

Loftshøjde Afstand 3100Im 4100Im

2,4 m

3,0 x 3,0 0,65

3,0 x 2,4 0,76

2,4 x 2,4 0,87

2,7 m

3,0 x 3,0 0,84

3,0 x 2,4 0,81

2,4 x 2,4 0,88

3 m

3,0 x 3,0 0,89

3,0 x 2,4 0,83

2,4 x 2,4 0,88

3100Im 4100Im

Loftshøjde Afstand Cylindrisk  
Lysstyrke  
1,2 m

Modellering 
Indeks

Cylindrisk  
Lysstyrke  
1,2 m

Modellering 
Indeks

2,4 m

3,0 x 3,0 142 0,43 187 0,43

3,0 x 2,4 168 0,42 223 0,42

2,4 x 2,4 200 0,41 265 0,41

2,7 m

3,0 x 3,0 135 0,42 178 0,42

3,0 x 2,4 164 0,42 217 0,42

2,4 x 2,4 196 0,41 260 0,42

3 m

3,0 x 3,0 129 0,42 170 0,41

3,0 x 2,4 155 0,41 205 0,41

2,4 x 2,4 187 0,41 247 0,41
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Opdag IQ Wave
Nyt IQ Wave LED-armatur fra Thorn. Styring af 
belysningskomforten på kontorer via intelligent  
designet optik, styringer og enkel installation.

Derfor gør vi det
 – Komfort på kontoret er nøglen

Sådan gør vi det
 – Lys kontrolleres af en ’primær optik’
 – Reflekteres bagfra og styres af prismer og bølger
 – Vi har designet denne optik med henblik på at skabe 

det mest komfortable lys på en moderne måde.
 – Ved at vende lyskilden og styre lyset, skjules den 

direkte LED-kilde, og man opnår komfort med 
mindre blænding

Resultater
 – Blændingskontrol <19 UGR i de fleste tilfælde
 – Strålende udseende
 – Forbedrer arbejdsfelt/rum/ansigt
 – Høj virkningsgrad på 103 Llm/W

IQ Wave – performer over EN12464-standardens krav
IQ Wave giver et tilfredsstillende og produktivt arbejdsmiljø og 
en bedre ydelse end EN12464-standardens krav ved at forstå, 
hvordan armaturdesign påvirker menneskers komfort.

EN12464 IQ Wave
Regelmæssighed >0,6 0,65 til 0,89

Modelleringsindeks Mellem 0,3 og 0,6 0,41 til 0,43

Cylindrisk belysning 150 lux 150 lux

UGR <19 <19

Luminans <3000 cd/m2 ved 65º <3000 cd/m2 ved 65º
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Unik MV-Tech lysoptik
IQ Wave er designet af Thorns team af optikeksperter 
og indeholder en unik MV-Tech lysoptik. Direkte/indirekte 
lysfordeling belyser opgave, rum og ansigt med ensartet 
belysning og skaber et komfortabelt, kommunikativt 
arbejdsmiljø. Dette sikrer ensartet, komfortabel belysning 
uden LED-hot spots og med minimalt lystab med henblik 
på høj effektivitet (103 Llm/W).

Fremragende lyskontrol muliggør større indbyrdes afstand 
og større ensartethed (se afstandsdiagrammet på side 5).

M henviser til lysets form, der spredes fra den centrale 
optik og springer bagfra gennem skærmen og skaber 
fantastisk opgavebelysning. V er det lys, der er spredt 
bredt udad fra midten, og som har et blødt udseende og 
fantastisk ansigts- og rumbelysning.

Forskningen viser
Blændingen fra flere, små, kraftige lyskilder er værre end 
det, Unified Glare Rating (UGR) forudsiger. Dette gør 
LED-lysstyrke, afstanden mellem LED-lyskilderne og 
muligheden for at se LED-lyskilden direkte til vigtige 
overvejelser. Blødere lyskilder og ensartede armaturer, 
der blander lyset med baggrunden, er mere komfortable.¹

1  En undersøgelse af ubehagelig blænding for LED-armaturer,  
Lee, C.-M., Kim, H., Choi, D.-S. 2007

ANSIGT + RUM

ARBEJDSFELTET
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Intelligent design, 
imponerende egenskaber

Intelligent design er det grundlag, der gør IQ Wave til det 
perfekte valg for komfortabel kontorbelysning af høj kvalitet.

LED 
IQ Waves LED-PCB er fremstillet 
af vores søsterselskab, Tridonic, 
og er en særlig plade, der 
er fremstillet specielt til dette 
armatur. Vi har afbalanceret 
antallet af LED-lyskilder perfekt 
for at sikre omkostningseffektivt 
design, virkning og for at 
undgå pixelering.

Primær optik
IQ Waves primære optik ændrer 
lysfordelingen fra en traditionel, 
direkte fordeling til en bredere og 
mere åben fordeling. Dette sikrer, 
at én lyskilde kan fylde hele 
lyskammeret ensartet.

Varmefordybning
IQ Waves varmefordybning har 
tre vigtige funktioner: at sprede 
varmen væk fra pladen; at bidrage 
til armaturets generelle udseende 
med et elegant design, og for 
det tredje at forhindre, at du ser 
direkte på pladen, således at 
blænding forhindres.
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Meget reflekterende bagside
IQ Waves bagpanel er belagt 
med højt reflekterende maling, 
der reflekterer og spreder 90 % 
af lyset. Det sikrer, at LED-hot 
spots ikke kan ses, og at lystabet 
blot er på 10 % med henblik på 
komfort og effektivitet.

Afskærmning
IQ Waves skærm styrer lyset 
med prismer, så de krævede 
UGR 19 opnås ved alle 
rumstørrelser. Endeoptikken 
består af klart TPa polykarbonat 
for at opnå brandsikring og 
meget lavt lystab.

Rødt (flag) ophængningssæt
Thorns nyudviklede, røde (flag) 
ophæng, sikrer at det ikke er 
nødvendigt at berøre eller fjerne 
optikken. Sæt ophængene ind i 
hjørnerne og skub produktet op 
til loftet. Drej derefter ophænget 
ud, lad produktet hænge og 
indstil endelig produktet med 
et håndboremaskine for at 
sikre, at det sidder godt fast 
på gipspladen.

El-udstyr
Vi ville have ét, enkelt 
adgangspunkt til al armaturets 
intelligens og elektronik.  
IQ Waves udstyrsbakke har 
en enkel klemmerække med 
dobbelte ind- og udtagspunkter 
for loop in-/loop out-installation. 
Du kan også få adgang til de 
indbyggede sensorer for at 
lette ibrugtagningen.
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Gateway
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Sensor
RF

transmitter
RF

receiver
RF

receiver

Da der ikke er to rum, der er ens, tilbyder  
IQ Wave styringer, der tilpasser sig dine behov.

IQ Wave tilbyder tre løsninger til belysningsstyring:

Lysdæmpningsløsning til renovering

Aktiv dagslysdæmpning

Trådløs kommunikation

Hvad har du brug for?
IQ Wave R2M + renoveringssæt

Fordele?
 – Lysdæmpning uden yderligere ledningsføring

Funktioner:
 – Dobbelte sensorer leverer bevægelsesføling og 

aktiv dagslysdæmpning
 – 10 armaturer pr. gateway
 – Kontrol via fjernbetjening eller sensor

Intelligent belysningskontrol

Mulighed for for energibesparelse
Dagslysdæmpning: 70 %
Bevægelsesføling: 40 %

Mulighed for for energibesparelse
Dagslysdæmpning: 70 %
Bevægelsesføling: 40 %

Mulighed for for energibesparelse
Bevægelsesføling: 40 %
Belysningszoner: 36 %

Hvad har du brug for?
IQ Wave HFSX med indbygget dobbelt sensor 
(HFSX, se konfigurationsvejledning på side 15)

Fordele?
 – Justerer lysniveauet i forhold til mængden af dagslys i 

arbejdsområdet for at øge energibesparelserne

Funktioner:
 – Aktiv dagslysdæmpning og bevægelsesføling via 

indbygget sensor
 – 5 armaturer pr. gruppe
 – Styring via fjernbetjening

Hvad har du brug for?
IQ Wave MWS RF som masterarmatur, IQ Wave RF 
som slavearmatur (MWS RF-sensor + sender, RF-sender, 
se konfigurationsvejledning på side 15)

Fordele?
 – Fleksibilitet i zonedannelsen
 – Enkel ibrugtagning med nedblændingskontakt

Funktioner:
 – Bevægelsesføling
 – Op til 32 grupper
 – 99 produkter pr. master
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Ved brug af det optimale antal LED-lyskilder er IQ Wave den perfekte blanding af, 
omkostningseffektivitet og forebyggelse af pixelering. Høj virkningsgrad (>103 Llm/W) 
giver betydelige energibesparelser sammenlignet med traditionelle lyskilder.

Muligheder for energibesparelse
IQ Wave tilbyder den perfekte blanding af virkning, 
omkostningseffektivitet og forebyggelse af pixelering.

Reducer energiomkostningerne med 46 % med IQ Wave.
Energieffektivitet – Løsningens samlede omkostningsforløb i produktets levetid:

Elektricitetspris: €0,12

Gammel belysningsplan

Ny belysningsplan

investeringsomkostninger i alt
driftsomkostninger i alt i hele løsningens levetid
besparelse

Oplysninger:
Rum på 13,9x13,7 m, loftshøjde 3 m, 70/50/20 reflektans designet til at opfylde 300 lux. 
Den gamle plan brugte 25 fittings, 4x18 W HF kategori 2-armaturer udskiftet med IQ Wave.

Gammel version

IQ Wave

Investeringsomkostninger ift. løsningens (absolutte) driftsomkostninger

0

5,000

10,000

15,000

 €   20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

9% 45% 46%
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Installation
IQ Waves intelligente installationsegenskaber er med til at 
reducere installationstiden og de dertil hørende omkostninger.

Trin 1
Med sættet følger 4 røde flag, fire skruer og fire ekstra overdækningsfaner til hjørnerne. 
Sæt de røde flag i som vist herover.

Trin 2
Skær en firkant på 580 mm til gipsplademontering.
Skub armaturet op til det skjulte gitter eller 
gipspladen med alle flagene lukket.

Trin 3
Hold fast i armaturet og drej simpelthen flagene ud og lad armaturet hænge på de fire 
punkter. Niveller produktet med en skruetrækker for at sikre, at det sidder godt fast.

Trin 4
Sæt overdækningsfanerne på igen.

IQ Waves røde (flag) ophæng giver en hurtig installationsproces i 4 trin 
uden behov for at fjerne optikken. Ud over at spare tid og muliggøre en 
mere sikker fastgørelse i loftet fjerner dette risikoen for skader på optikken, 
samt snavs og fingeraftryk.

Let ibrugtagning
Med ét, enkelt adgangspunkt til al intelligens og elektronik er 
IQ Wave let at tage i brug. For at lette og fremme installationen 
indeholder udstyrsbakken også en klemmerække med dobbelte  
ind- og udtagspunkter for loop in-/loop out-installation.

Rødt (flag) ophængningssæt

IQ Wave er velegnet til:
Skjult gitter / gipspladelofter / indlægning
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IQ Wave

Produktspecifikation
Vores næste-generations kontorarmatur rummer intelligent 
innovation på fire vigtige områder: Design, optik, styring og 
installation.

Design
Enkle og flydende linjer skaber en moderne men enkel æstetik, 
der er perfekt til et elegant kontormiljø.

Optik
Innovativ MV Tech-optik, der er designet af vores team 
af optikeksperter, tilbyder fremragende ensartethed og 
blændingskontrol samt komfortabelt lys til belysning 
af ansigter og vægge med henblik på et komfortabelt, 
kommunikativt arbejdsmiljø.

Styringer
Med indbyggede sensorer kan du skabe fleksible styresystemer, 
der passer til dine behov. Vi har introduceret en trådløs RF-løsning 
med henblik på enkel eftermontering uden ny ledningsføring. 
Fås også med indbyggede PIR- og Microwave-sensorer.

Installation
Med vores nye flagdesign kan du let få adgang til sættet under 
loftet uden at skulle tage optikken ud af produktet, hvilket giver 
en mere sikker fastgørelse til loftet.

Applikation
Uddannelses- og kontorområder.

Standarder

Information om lyskilden
Levetid 50.000 timer L90
3100 Lm og 4100 Lm
Op til 103 Llm/W
Farvetemperatur 3000 K/4000 K/6500 K
CRI 80
MacAdams 3 skift i levetid 2
Fotobiologisk risikogruppe 0

Materialer/finish
Ramme og endestykker: polykarbonat
Afskærmning: polykarbonat, varmefordybning i aluminium
Armaturhus: stålkuppel med høj reflektion
El-udstyr: stål med hvid belægning

Installation/montering
Velegnet til mont. I nedhængte lofter, er velegnet til  
montering i faste lofter

Specifikationer
For at specificere:
Et letvægts armatur til montering i nedhængte T- skinne lofter, 
MV tech-optik. Indirekte LED-lyskilde 4000 K/3000 K/6500 K 
farvetemperatur, CRI>80 og en levetid på 50.000 timer @ L90 
Ta 25 C, UGR <19 i de fleste tilfælde. Med styresystemer, PIR, 
MWS, RF.
Som Thorn IQ Wave.



Beskrivelse Vægt (kg) SAP-nr.

IQ WAVE LED3100-830 R2M Q597 MRE 4,6 96628132

IQ WAVE LED3100-830 R2M Q597 MRG 4,6 96628284

IQ WAVE LED3100-840 R2M Q597 MRE 4,6 96628133

IQ WAVE LED3100-840 R2M Q597 MRG 4,6 96628285

IQ WAVE LED3100-865 R2M Q597 MRE 4,6 96628134

IQ WAVE LED3100-865 R2M Q597 MRG 4,6 96628286

IQ WAVE LED4100-830 R2M Q597 MRE 4,6 96628135

IQ WAVE LED4100-830 R2M Q597 MRG 4,6 96628287

IQ WAVE LED4100-840 R2M Q597 MRE 4,6 96628136

IQ WAVE LED4100-840 R2M Q597 MRG 4,6 96628288

IQ WAVE LED4100-865 R2M Q597 MRE 4,6 96628137

IQ WAVE LED4100-865 R2M Q597 MRG 4,6 96628289

IQ WAVE RØDT FLAGOPHEJSNINGSSÆT 0,1 96628290

IQ WAVE RØDT FLAGOPHEJSNINGSSÆT 625 0,1 96628312

SENSOR FJERNBETJENING IR6 0,02 28000647

NYHED!
Konfigurer et helt belysningssystem med 
myProduct
Med den nye myProduct-konfigurator kan du hurtigt og 
let konfigurere et helt belysningssystem. Prøv det nu på 
www.thornlighting.com/myproduct

Bestillingsvejledning
Familiedesign 
tilbehør

Lumen Farve 
Temp.

Driver Sensor sendere Størrelser Montering Stik

SR2 1,5 m kabel + 
europæisk stik

MRE Uden sikkerhedskabel
MRG Med sikkerhedskabel

Q597 Kvadratisk 597x597
MWS Microwave-sensor 
MWS RF Microwave-sensor og radiofrekvenssender 
RF Radiofrekvensmodtager 

R2M ready2mains-kompatibel
HFIX DALI-lysdæmpning og SwitchDim
HFSX DALI-lysdæmpning og SwitchDim med indbygget dobbeltsensor

830 CRI 80 3000 K
840 CRI 80 4000 K
865 CRI 80 6500 K

LED4100 4100 nominel lumen
LED3100 3100 nominel lumen

IQ Wave IQ Wave

Eksempel på SAP-specifikation

Konfigurationsvejledning



Vi produktoptimerer løbende. Alle beskrivelser, illustrationer og specifikationer er derfor 
vejledende og kan ændres uden forudgående varsel.

Publikationsdato 11/16

5 års garanti 
Som globalt ledende belysningsproducent 
tilbyder Thorn 5 års garanti på hele sit 
produktsortiment i alle europæiske lande.

www.thornlighting.dk/warranty

thornlighting.dk/IQWV

www.pefc.org

Denmark 
Stamholmen 155, 5. sal
2650 Hvidovre
T +45 76 96 36 00
F +45 76 96 36 01
kundeservice.dk@zumtobelgroup.com

www.thornlighting.dk


