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Tijd binnenshuis Verlichting 
speelt een  
cruciale rol

Fysiologische 
respons

Gestuurd  
door de zon Door onze moderne levensstijl 

brengen we 90% van onze tijd 
binnenshuis door. Wanneer 
onze cognitieve activiteit op zijn 
sterkst is, worden we meestal 
blootgesteld aan kunstmatig 
verlichte omgevingen

Het heeft een grote impact 
op hoe mensen zich voelen 
en hoe ze presteren.

Licht regelt zoveel meer dan wat 
we zien, voorbij zichtbaar licht. 
Natuurlijk licht kan van invloed zijn 
op uw humeur, gedrag, cognitieve 
functies, motivatieniveaus en 
slaap-waakcyclus.

Wij mensen hebben meer 
dan 200.000 jaar gefloreerd 
onder natuurlijk zonlicht. 
Onze hersenactiviteit is 
gekoppeld aan het ritme van 
de zon.

Uw humeur

Uw gedrag

Uw cognitieve functies

Uw motivatieniveaus

Uw  slaap-waakcyclus

Circadiaans ritme

Circadiane ritmes zijn fysieke, 
mentale en gedragsveranderingen 
die een cyclus van ongeveer 24 uur 
volgen en voornamelijk reageren op 
licht en duisternis in de omgeving 
van een organisme. Ze kunnen 
belangrijke lichaamsfuncties, 
slaap-waakcycli, hormoonafgifte 
en meer beïnvloeden.

Leven in natuurlijk licht

Suprachiasmatische 
kern (SCN)
neemt licht- en 
lichaamssignalen op

Output ritmes
Fysiologie
Gedrag



LumiNature ... brengt het zonlicht binnenshuis

Uitmuntende kleurweergave - ideaal in vele toepassingen
Dankzij onze uitzonderlijke kleurweergave en kleurgetrouwheid bij alle kleurtemperaturen 
krijgt u de meest natuurlijke en waarheidsgetrouwe kleurweergave in uw ruimtes. Geniet 
van alle voordelen van meer kleurdiepte en contrast zonder ultraviolet of infrarood.

Voller, rijker, natuurlijker licht - zonder blauwe piek

Ons intelligente, draadloze SylSmart-systeem maakt dimbaar, automatisch 
regelbaar Tunable White licht mogelijk, dat het circadiane ritme van de 
zon respecteert en tegelijkertijd volledige optimalisatie, automatisering, 
gepersonaliseerde controle en flexibiliteit mogelijk maakt. Allemaal met 
minimale inspanning geïnstalleerd en 100% geprogrammeerd met de 
SylSmart mobiele app.

6:00 ‘S OCHTENDS

12:00 MIDDERNACHT

12:00 ‘S MIDDAGS

HERSTELLENDE SLAAP

BEGIN UW DAG MET  
WAT ZONLICHT

HOOGSTE  
ALERTHEID

BESTE  
COÖRDINATIE

SNELSTE  
REACTIETIJD

BEPERK GEBRUIK  
VAN CAFFEÏNE

REMSLAAPBEGIN LICHTEN TE DIMMEN

BEPERK GEBRUIK VAN TECHNOLOGIE

BEGIN MELATONINE AFGIFTE

EINDE MELATONINE AFGIFTE

DIEPE SLAAP

6:00 ‘S AVONDS

Dynamisch licht - 100% aangepast aan het circadiaans ritme

Standaard ledZonlicht Sylvania LumiNature

LumiNature biedt een kleurweergave CRI97+ voor alle kleurtemperaturen, inclusief voor echt rood (R9>90)

TM-30 kleurevaluatiemonsters

Standaard led (CRI 80) LumiNature (CRI 97)

LumiNature licht levert een complete en uitgebalanceerde spectrale verdeling 
waarbij alle lichtkleuren gelijkmatiger worden weergegeven en de blauwe 
piek wordt geëlimineerd. Dit produceert een natuurlijk kunstlicht met volledig 
spectrum dat de kleur van de omgeving verrijkt en een belangrijke bijdrage levert 
aan verstoorde gezondheidscycli. In combinatie met de toonaangevende optische 
oplossingen met lage verblinding van Sylvania en Concord levert dit armaturen op 
met uitzonderlijk lage flikker voor meer comfort voor de gebruikers.

Rijk en stimulerend licht – de rol van melatonine
Melatonine wordt vaak een slaaphormoon genoemd dat onze chronobiologische ritmes 
reguleert. Bovendien is het een anti-oxidant en een anti-verouderingshormoon dat de strijd 
tegen kanker kan ondersteunen. Melatonine is essentieel voor het welzijn van de mens. De 
productie van melatonine wordt sterk beïnvloed door het juiste soort licht op het juiste moment 
van de dag, dat de zon ons moeiteloos biedt. Te veel tijd onder standaard kunstlicht vermindert 
het vermogen van het lichaam om het niveau van dit unieke hormoon te reguleren.
 
LumiNature activeert een gezonde lichaamscyclus voor een betere slaap, een sterkere 
productiviteit en een betere gezondheid. Door samen te werken met uw biologische klok, 
reguleert het gedurende de dag een gunstige melanopische verhouding.

De menselijke biologische klok (circadiaans ritme) en de rol van melatonine

(430-460 nm)
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Het echte Human Centric Lighting  
by Sylvania

Kleur- 
temperatuur 
Instelbare kleur- 
temperatuur (CCT) 
tussen 2800-6200K 
om de tint van het licht 
aan te passen aan tijd 
en plaats.

Intensiteit
Zorgt voor de juiste 
lichtniveaus op de juiste 
plaats en tijd, met een 
geautomatiseerde, 
soepele overgang voor 
het comfort van de 
bewoners.

Volledig  
spectrum
Dekt het volledige 
zichtbare lichtspectrum, 
alle golflengten die 
nuttig zijn voor de mens. 
Met de meest 
natuurgetrouwe kleuren 
en zonder storende 
blauwe piek van 
conventionele leds.

Tijd en locatie
Volg het gedrag van de 
zon op uw locatie door 
de kleurtemperatuur en 
de intensiteit van het 
licht aan te passen aan 
de breedtegraad en de 
tijd van het seizoen.

Sylvania LumiNature (Optix)

Tunable White
Volledig spectrum licht
Kleurweergave
Lage verblinding
Flikkerratio
Luminantie @65° (cd/m2) 
Circadiaans ritme*

Real Human Centric Lighting

Sylvania LumiNature
JA
JA
CRI 97
UGR 16
Extra laag (<5%)
< 200
JA

Gekalibreerd daglicht /
Bezetting / Timer / Scène

JA

Hoofdconcurrent
JA
NEE
CRI 90+
UGR 19
Laag (niet opgegeven)
< 3000
JA

Niet gekalibreerd daglicht /
Bezetting 

NEE

Uitdager
JA
NEE
CRI 80+
UGR 19
Laag (niet opgegeven)
< 3000
JA, met extra hardware

Aan-uit regeling /
Bezetting 

NEE

* inclusief CCT en lichtintensiteit

1.
2.

3.
4.

Automatisering (regeling)



Het juiste licht Simplicity with 
so much flexibility Het paradigma van lichtregeling SylSmart Standalone – weinig componenten, veel mogelijkheden

JUISTE 
LICHT

JUISTE 
TIJD

JUISTE 
PLAATS

Kleur (temperatuur)

Spectrale volledigheid / Balans

Intensiteit (maximaal zonlicht)

Tijdzone / Breedtegraad

Uniformiteit, verdeling

Aangepast aan de taak

Schaal (lokaal, zonaal, globaal)

Alleen wanneer nodig 
(niet meer of minder)

Geïntegreerde sturing
Plug&play armaturen

Belangrijkste voordelen

Eenvoudige installatie &
intuïtieve bediening

Hoge energie-efficiëntie & 
kosteneffectiviteit

Veilig &
toekomstbestendig

Draadloze schakelaar
Zonder onderhoud

Sensortechnologie
Maximale efficiëntie

100% app-configuratie
Intuïtief en snel

AAN / UIT

STD DALI DALI

Dimming

CCT regeling  
(fysiologische respons)

Gepersonaliseerd / 
Dynamisch licht  
(adresseerbaar)

Circadiaans ritme  
(inclusief lichtintensiteit)

Smart HCL  
(automatiseringsopties  
beschikbaar)

Circadiaans ritme - Helpt 
bij herstel - Zorgt voor een 
‘zon’-achtige ervaring

Automatisering (getimede 
scènes) - Dim het licht ‘s 
nachts om te voorkomen dat 
patiënten wakker worden

Verhoogde energiebesparing 
met bewegingssensoren

Kleine behandelruimtes
(zonder ramen)

Circadiaans ritme – Zorgt voor 
alertheid en productiviteit

Ruimtes voor gemengd gebruik 
met zoneregeling op maat 
kunnen snel en eenvoudig 
opnieuw worden geconfigureerd

Gepersonaliseerd licht met 
individuele bediening – ideaal 
voor presentaties

Kleine kantoren

Circadiaans ritme – Zorgt voor 
alertheid en productiviteit

Gepersonaliseerd licht met  
individuele bediening – ideaal 
voor presentaties

Verhoogde energiebesparing met 
bewegings- en daglichtsensoren

Klaslokalen

Eenvoud met zoveel flexibiliteit

Lichtsturingssystemen kunnen ingewikkeld zijn. Het belangrijkste doel is om het juiste licht, op de 

juiste plaats, op het juiste moment te leveren. Conventionele lichtsturingssystemen voldoen vaak aan 

één of twee van deze doelstellingen, maar zelden aan alle drie. Een intelligent systeem als SylSmart 

gecombineerd met LumiNature HCL levert alles wat je nodig hebt op een veel eenvoudigere manier.

SYLSMART SYLSMART





















































    

LUMINATURE FIXED CCT  
(3000K/4000K)

LUMINATURE HCL 
TUNABLE WHITE



Commerciële ruimtes
Korte aanwezigheid in de omgeving, 
emotionele verlichting…

- Showroom / High-end mode / Boetieks
- Cosmetica / Stoffen
- Drukkers / Verfcontrole
- Voeding

Werkplekken/
kantoren
Aanzienlijke aanwezigheid met 
gedeeltelijk of ontbrekend daglicht

- Vergaderruimte / Bestuursruimte
- Kantoortuin
- Ontspanningsruimte / cafetaria
- Laboratoria / Kwaliteitscontrole

HOOGSTE
PRODUCTIVITEIT

NATUUR-
GETROUWE 
KLEUREN

Onze oplossing
Volledig spectrum licht - 
Tunable White, lichtregeling, 
weinig verblinding en 
weinig flikkering om 
gedurende de hele dag het 
comfort, de concentratie 
en de creativiteit van de 
werknemer te verbeteren

Onze oplossing
Perfecte kleurweergave 
van elke kleurtemperatuur 
geeft de meest nauwkeurige 
resultaten 
in combinatie met de beste 
lichtkwaliteit voor bezoekers 
en werknemers

Gunstig in vele toepassingen

Onze  
prioriteit:  
de gebruikers

ONZE 
OPLOSSING
Volledig spectrum licht - 
Tunable White, lichtregeling, 
weinig verblinding en weinig 
flikkering om gedurende de 
hele dag het comfort, de 
concentratie en de creativiteit 
van de werknemer te 
verbeteren

Voordelen voor 
de gebruikers:

Voordelen voor 
het bedrijf:

Welzijn en comfort

Prestaties en productiviteit

Energie en dynamisme

Verzekerd welzijn en 
productiviteit van de 
inzittenden

Een oplossing die voldoet 
aan de beste bouwnormen 

Het imago van een bedrijf 
dat zijn medewerkers 
respecteert



BETERE
GEZONDHEID

Onze  
oplossing
Licht met het spectrum van 
de zon voor een gezonde 
cyclus (incl. automatisch 
aanpasbaar licht voor 
circadiaans ritme) om de 
juiste fysiologische respons, 
het herstel en de stemming 
te verbeteren.

Gezondheidszorg & 
plaatsen met nachtwerk
Volledige cyclus (dag nacht) of  
daglicht ontbreekt

 - Hospitaal / Onderzoeksruimte
 - Tandarts / Dermatoloog
 - Verzorgingstehuis
 - ’Blind kantoor’  
(kamer zonder daglicht)

Onderwijs
Aanzienlijke aanwezigheid 
met gedeeltelijk of ontbrekend 
daglicht

- School - klassen
- Auditoria
- Bibliotheek
- Crèches

Onze oplossing
Licht met volledig 
spectrum - Tunable 
White, lichtregeling, 
weinig verblinding en 
weinig flikkering om de 
concentratie, creativiteit en 
leren te verbeteren

v

De mens altijd op de eerste plaats
Voordelen voor gebruiker:

 - Welzijn en comfort in een natuurlijk 
verlichte ruimte

 - Stressvrije, gezonde verlichting
 - Energiek en dynamisch licht

Voordelen voor het management:
 - Employer branding
 - Gezondheid en productiviteit van de medewerkers
 - Helpt te voldoen aan progressieve wetgeving

VERHOOGDE 
CONCENTRATIE



Een innovatie toegepast in onze 
beste armaturen

Types:
Verkrijgbaar in verschillende maten als inbouwarmatuur.

- LumiNature HCL Tunable White (Lumi HCL TW) SylSmart 
Standalone

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

DALI dimbaar

Efficiënte en decoratieve downlights ontwor-
pen voor kleine plafondopeningen van 120 
mm en 160 mm

Volledig consistent lichtspectrum met 
SylSmart Standalone – MR > 0.75 @ 4000K, 
> 1.12 @ 6500K, < 0.53 @ 2700K

Kleurweergave-index (Ra) > 97, LED-kleur-
consistentie tussen armaturen < 3 SDCM  
(for CRI97 SDCM < 2)

Kenmerken & voordelen:Typische toepassing:
LumiNature HCL TW:  

- Horeca, hotels, restaurants 
- High-end kantoren

LumiNature 3000K/ 4000K: 

- Klassen / Vergaderruimtes
- Persoonlijke kantoren / Grotere kantoren

Ascent 100 
Decoratieve  
downlights

Types:
Beschikbaar als inbouw-, opbouw-, lineair en 
pendelarmatuur

 - LumiNature HCL Tunable White DALI (Lumi HCL 
TW DALI) dimbaar of SylSmart Standalone

 - LumiNature 4000K (Lumi 4K) geschakeld, DALI 
dimbaar, SylSmart (SylSmart Standalone & 
SylSmart Connected Building)

Hoogwaardige architecturale modulaire armaturen met 
optieken met lage verblinding – typisch UGR 16

Volledig consistent lichtspectrum met SylSmart  
Standalone - MR > 0.77 @ 4000K, > 1.07 @ 6200K,  
< 0.52 @ 2800K

Lage flikkering (< 5%)

Luminantie  < 200 cd / m2 @ 65°

Kenmerken & voordelen:

Typische toepassing:
LumiNature HCL TW: 

 - Ziekenhuizen/verzorgingstehuizen
 - Plekken met langdurig of nachtwerk  
 - Kleine prestigieuze kantoren of scholen

LumiNature 4000K:

 - Kleine klaslokalen / vergaderzalen 
 - Individuele kantoren / grote kantoren / grote klaslokalen

Optix 
Beste visueel  
comfort



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de 
technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende 
verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania Europe Ltd. 
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