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KVALITNÉ OSVETLENIE
CIRKADIÁLNY RYTMUS

OSVETLENIE ORIENTOVANÉ NA ĽUDÍ
FUNKCIONALITA

HCL SYSTÉM
VÝHODY

HUMAN
CENTRIC
OFFICE
RIEŠENIE OSVETLENIA PRE KANCELÁRIE

Správne osvetlenie pozitívne ovplyvňuje ľudské zdravie, produktivitu a celkovú 

pohodu ľudí. Keďže v dnešnej dobe trávime podstatnú časť dňa v práci v 

uzatvorenom priestore, kvalitné osvetlenie na pracoviskách je nesmierne dôležité.  

Osvetlenie orientované na ľudí, tzv. human centric lighting (HCL), dokáže 

premeniť obyčajnú kanceláriu na inšpiratívne miesto, ktoré dokáže stimulovať 

náladu a správanie ľudí a pozitívne vplývať na ich využiteľné množstvo energie. 

Taktiež zvyšuje produktivitu, pocit pohodlia, schopnosť sústrediť sa a celkovú 

efektivitu práce.

Osvetlenie orientované na ľudí prináša nepoznané možnosti. 

Objavte ich s SLE!



VPLYV SVETLA NA ĽUDÍ
Fotoreceptory v ľudskom oku umožňujú 

spracovanie vnemov do obrazov, no majú aj 

obrovský vplyv na ľudskú fyziológiu. Hovoríme 

o nevizuálnych efektoch svetla. Ich následkom 

má svetlo vplyv na dennú produkciu hormónov, 

ktoré ovplyvňujú pravidelný denný cyklus 

ľudského organizmu - cirkadiálny rytmus. Vďaka 

nemu správne  fungujú biologické cykly ľudí, 

vrátane spánkového režimu a režimu bdelosti.

Svetlo vplýva
na kvalitu života ľudí

KVALITNÉ
OSVETLENIE

100%
PRIRODZENÉ

Slnečné spektrum

Spektrum fluorescentnej žiarivky

Spektrum najnovšej LED technológie

SVETELNÉ SPEKTRUM
S využitím najnovších technológií dokážeme 

zúžitkovať celé svetelné spektrum studenej, 

neutrálnej aj teplej bielej, a tým kopírovať 

prirodzený rytmus denného svetla. Index 

podania farieb používaných LED modulov 

je vyšší než 90, čím sa zabezpečuje verné, 

vysoko kvalitné zobrazenie farieb. 

Na obrázku vpravo hore sú rozdiely v kvalite 

svetla zrejmé. Referenčné hodnoty sú 

zobrazené na slnečnom spektre, ktoré je pre 

ľudské oko najprirodzenejšie. Porovnávame 

hodnotu nameranú počas zamračeného 

dňa o 10.00 hod. so spektrom žiarivky T5, 

ktorá sa štandardne používa na osvetlenie 

kancelárskych priestorov, a so spektrom 

svietidla s najnovšou LED technológiou. 

Štandardné osvetlenie má veľmi zlé zobrazenie 

odtieňov zelenej, žltej a červenej farby, zatiaľ 

čo spektrum LED technológie sa podobá 

slnečnému spektru na nerozoznanie.



ZRAKOVÁ KÔRA

21.00
začína vylučovanie melatonínu

19.00
ľudské telo dosahuje

najvyššiu teplotu

18.30
najvyšší krvný tlak

EPIFÝZA

KRČNÝ GANGLIÓN - GANGLION CERVICALE SUPERIUS

SUPRACHIASMATICKÉ JADRO (SCN)

RETINOHYPOTALAMICKÝ TRAKT (RHT)

Melatonín

Svetlo

Pocit celkovej pohody ľudí závisí od vyvážene 

nastaveného cirkadiálneho rytmu. Keďže 

ovplyvňuje cykly spánku a stavov bdelosti, má 

vplyv aj na teplotu ľudského tela a produkciu 

hormónov. 

Cesta svetla cez oko do mozgu

Ľudské biologické hodiny ovplyvňujú 

predovšetkým dva hormóny. Melatonín sa 

produkuje v epifýze a vplýva na spánok. Druhým 

hormónom je kortizol. Ovplyvňuje čas bdenia. 

Jeho produkcia narastá ráno. Je dokázané, 

že pod vplyvom slnečného žiarenia sa jeho 

produkcia ráno zrýchľuje, zatiaľ čo produkcia 

melatonínu svetlo potlačuje. 

Riaďte sa prirodzeným rytmom 
ľudského tela

CIRKADIÁLNY 
RYTMUS

100%
EFEKTÍVNY

17.00
čas najväčšieho vypätia pre 

kardiovaskulárny systém a svaly

15.30
najrýchlejšie reakcie

14.30
čas najlepšej koordinácie

10.00
najbdelšie obdobie dňa

6.30
najvýraznejšie stúpanie krvného tlaku

7.30
končí vylučovania melatonínu

4:30
ľudské telo
dosahuje najnižšiu teplotu

2:00
najtvrdší spánok

Polnoc

Poludnie



OSVETLENIE
ORENTOVANÉ NA ĽUDÍ

100%
STIMULUJÚCE

VNÍMANIE TEPLOTY FARIEB

2700 K 

Nízka náhradná teplota chromatickosti (CCT) 

vyvoláva pozitívne vnemy (upokojuje a robí 

priestor útulnejším)

6500 K 

Vyššia CCT robí priestor jasnejším (stimuluje a 

povzbudzuje k aktivite)

Premeňte kanceláriu
na priestor plný inšpirácie

6500

5000

6:00 9:00 12:00 15:00 18:00

Čas (h)

Teplota podania farieb (K)

4000

3000

2700

Osvetlenie prispôsobené prirodzenému rytmu 

ľudského tela dokáže vylepšiť schopnosť sústrediť 

sa a celkovú spokojnosť zamestnancov. 

Orientácia na ľudí umožnila vytvorenie aj tohto 

moderného riešenia osvetlenia kancelárskych 

priestorov. Je založené na sofistikovanom 

využívaní jasu, teploty farieb a správnom 

nasmerovaní svetla. Len vďaka nemu je možné 

stimulovať koncentráciu a výkon zamestnancov 

počas pracovnej doby a vytvoriť príjemné 

prostredie na relaxáciu a oddych počas prestávok 

a tesne pred odchodom z práce. 



FUNKCIONALITA

Zapustené LED svietidlá sú 
predprogramované tak, aby 
poskytovali správne množstvo 
kvalitného svetla v priebehu celého 
dňa. Užívatelia ocenia aj plne 
automatický riadiaci systém. 

Riadiaca 
jednotka

Ovládač

LED svietidlo

Multisenzor



100%

HCL SYSTÉM

UŽÍVATEĽSKY PRÍJEMNÝMULTISENZOR
Pre zvýšenie efektívnosti má tento senzor dve 

funkcie. Dokáže snímať intenzitu denného 

svetla a prítomnosť ľudí zároveň. Keďže sa 

systém osvetlenia automaticky vypína aj 

zapína podľa potreby, využíva sa  naozaj len 

vtedy, keď je to nevyhnutné. Tým sa znižuje 

množstvo zbytočne využitého umelého svetla 

na minimum a šetria sa náklady na prevádzku 

aj údržbu.

SVIETIDLÁ S NAJNOVŠOU LED 
TECHNOLÓGIOU
Vďaka najnovším technológiám sme schopní 

prispôsobiť spektrálne kvality a teplotu farieb 

svetla cez automatický systém.

OVLÁDAČ
Automatické cykly možno vypnúť a nastaviť 

si svetelnú scénu podľa želania cez ovládač 

zabudovaný v stene.

RIADIACA JEDNOTKA
Riadiaca jednotka zabezpečuje správne 

fungovanie celého systému prostredníctvom 

DALI protokolu. Úlohou systému je nastaviť 

dostatočne kvalitné osvetlenie, ušetriť čo 

najviac na spotrebe energie aj použitím 

senzorov pohybu a denného svetla. 

Plne automatický riadiaci systém



100%

STUDENÁ

TEPLÁ

VÝHODY

ZARUČENÉ

Zlepšite svoju produktivitu a 
schopnosť koncentrovať sa

VÝSLEDKY VÝSKUMOV
Osvetlenie orientované na ľudí má mnoho 

výhod. Pozitívne ovplyvňuje náladu a telesné 

funkcie, pomáha prekonávať depresie a 

pocity úzkosti a uľahčuje zotavovací proces.

Výskumami sa ďalej dokázalo:

- výkon zamestnancov sa zlepšil (o 19%)

- pocit unavenosti zoslabol (o 27%)

- schopnosť sústrediť sa zlepšila (o 37%)

- chybovosť sa znížila (o 23%)

a taktiež sa zvýšila celková spokojnosť 

zamestnancov.

PRODUKTIVITA
Ľudia, ktorí pracujú v kancelárii s osvetlením 

zameraným na ľudí, potvrdili, že sú plní 

energie, sú produktívnejší a v porovnaní s 

prácou v kancelárii s tradičným osvetlením 

sú celkovo spokojnejší. 



OMS, a.s.
Dojč 419, 906 02 Dojč, Slovakia
info@oms.sk
Tel.: +421 34 694 0811
Fax: +421 34 694 0888

www.omslighting.com


