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Produktnyheterna från Thorn finns tillgängliga från och med 30.11.2017 

 

 Thorns smarta IQ Wave för komfort och kvalitetsbelysning på kontor och i skolor 

IQ Wave-serien erbjuder belysning med hög komfort för hälsosammare och mer produktiva rum, 

med olika monteringsalternativ som ger flexibilitet för specifika designpreferenser. 

 

London, november 2017 – Thorn fokuserar på tre nyckelfaktorer som definierar bra 

kontorsbelysning och uppfyller användarkraven på en ny IQ Wave-serie. Baserat på förståelsen av 

hur belysningen påverkar människor ger IQ Wave ett ljus som stöder komfort, koncentration och 

glädje på kontor och i skolor.  

 

Faktorerna som definierar en lyckad kontorsbelysning: Aktivitet – Rum – Ansikte 

Belysningen måste spegla tre huvudaspekter för att aktivt skapa en kontorsmiljö som gynnar 

välmående och prestation:  

 

 Aktivitet – Först och främst måste belysningen underlätta för medarbetarna att utföra sina 

dagliga arbetsuppgifter. I moderna kontor arbetar man på många olika sätt – från traditionellt 

enskilt arbete vid ett skrivbord till arbete med mobila enheter, arbete i team och möten 

online. Dessa olika arbetsmetoder är beroende av kommunikation och karaktäriseras av att 

medarbetarna arbetar tillsammans. Att tillhandahålla en korrekt enhetlig ljusnivå är därför 

avgörande, Europeisk standard förespråkar mellan 300 och 500 lux, beroende på 

arbetsuppgifternas natur.  

 Rum – Förutom det faktiska arbetsområdet är det viktigt att den allmänna 

kontorsbelysningen är utformad och anpassad för att ge en bekväm och välkomnande miljö. 

Diffust ljus och en blandning av vertikal och horisontell belysning skapar rum där 

människorna kan koncentrera sig och arbeta avkopplat, medan starkt belysta tak och väggar 

ger ytterligare komfort.  

http://www.thornlighting.se/sv-se/produkter/produktnyheter/iq-wave-surface-suspended


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Ansikte – Eftersom fokus ligger på personlig kommunikation i en modern arbetsmiljö, måste 

belysningen underlätta mänsklig interaktion - vare sig det är i ett mötesrum, ett uppehållsrum 

eller en videokonferens. Tre krav måste uppfyllas för att personerna tydligt ska kunna se 

gester och ansiktsuttryck hos den de konverserar med – en cylindrisk belysningsstyrka på 

150 lux i huvudhöjd, goda modelleringsegenskaper och bra färgåtergivning för ansikten. 

 

IQ Wave-serien erbjuder enastående ljuskvaliteter och utmärkt användarkomfort 

Dessa tre aspekter har Thorn tagit fasta på för att utveckla den nya IQ Wave-serien. Den 

patenterade MV-Tech-optiken skapar enhetligt pixelfritt ljus - utan att de enskilda LED-punkterna 

syns. Den direkta/indirekta ljusfördelningen uppnås med hjälp av särskild reflektor och säkerställer 

perfekt belysning för de olika arbetsuppgifterna, det allmänna rummet och de olika typerna av 

personlig kommunikation mellan kollegor.  

 

MV-Tech-optiken fungerar genom att LED monteras i armaturen så att de pekar uppåt, sedan 

reflekteras ljuset neråt från armaturens bakre del för att skapa en mjuk, jämn belysning med gott om 

vertikalt, horisontellt och cylindriskt ljus för en bekväm och produktiv miljö. Sortimentet med 

integrerade styrsystem såsom dagsljus-, närvaro- och frånvarodetektorer med PIR och mikrovågor 

samt trådlösa radiosensorer underlättar ytterligare energibesparing och ger användarna möjlighet att 

styra den egna ljusmiljön. IQ Wave har en enhetlig bländningsgrad på <19, vilket är i linje med EN 

12464-standarden för arbetsplatsbelysning. Den finns tillgänglig som infälld, utanpåliggande eller 

pendlad version med samma bekväma, bländningsfria belysning och enkla, eleganta uttryck. 

 

Den infällda versionen kan fås med 3100 och 4100 lm, och färgtemperaturer på 3000K, 4000K och 

6500K. De utanpåliggande och pendlade versionerna kan fås med lumenvärden från 2600 till 6700 

lm, och färgtemperaturer på 3000K eller 4000K. 

De utanpåliggande och pendlade versionerna fås i längder på 1200 mm och 1500, vilka kan 

sammanfogas i en obruten linje för att skapa ett elegant, minimalistiskt uttryck. IQ Wave är IP40-

klassad för skydd mot damm och fukt och uppfyller även standarderna för skolor. 

 

Thomas Andres, Global Product Manager: “Arbetsgivare blir allt mer medvetna om vikten av 

medarbetarnas välbefinnande på kontoret och hur belysningen påverkar detta. Med IQ Wave kan 

företaget få allt – energibesparingar, hög prestanda och framför allt en belysning som ger komfort en 

ökad produktivitet hos medarbetarna.” 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fakta och siffror – IQ Wave  

 Ljusflöde infälld: 3100 lm och 4100 lm 

 Armatureffektivitet: >80 lm/W 

 Cylindrisk belysningsstyrka: 150 lx (enligt rekommendationerna i EN 12464-1) 

 Färgtemperatur infälld: 3000K, 4000K eller 65000K 

 Färgtemperatur utanpåliggande/pendlad 3000K, 4000K eller 65000K 

 Färgåtergivning: Ra 80 

 UGR: <19 (enligt rekommendationerna i EN 12464-1) 

 Modelleringsindex: 0,41 - 0,43 (EN 12464-1 rekommenderar värden på mellan 0,3 och 0,6) 

 Luminans: <3000 cd/m² (enligt rekommendationerna i EN 12464-1) 

 Livslängd: 50 000 timmar  

 Installation infälld: Enkel installation genom ett flaggsystem som ger enkel avvägning på alla 

lämpliga taktyper. 

 Installation utanpåliggande/pendlad: Levereras förmonterad. Förpackningslådan med dubbla 

fack underlättar steg-för-steg-installation. Förlängda upphängningshål möjliggör en enkel 

anpassning av armaturen. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bilder: 

(Foto: Thorn) 
 

 
Bild 1: På en arbetsplats ger IQ Wave en behaglig belysning av väggar, ansikten och skrivbord och skapar en 

bekväm och produktiv miljö. 

 

 
Bild 2&3: IQ Wave fås i infällda, utanpåliggande och pendlade versioner.  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Information 

Pressmeddelandet och högupplösta bilder kan laddas ned från: 
http://www.thornlighting.com/en/about-us/press 
 

Om Thorn 
Thorn Lighting är en erkänd global leverantör av utomhus- och inomhusarmaturer med integrerad styrning. 
Vår mission är att göra fantastisk belysning tillgänglig för alla. Våra högpresterande belysningslösningar kan 
ses i många olika tillämpningar såsom sportanläggningar, vägar, tunnlar, stadsmiljöer, kontor, 
utbildningslokaler och industri. 
 
Företaget grundades 1928 så vi har många års branscherfarenhet. Genom att utnyttja vårt forsknings- och 
utvecklingscenter arbetar vi aktivt för att främja korrekta belysningsstandarder och har en unik förmåga att 
kombinera den senaste belysningstekniken med vår specialistexpertis inom design av optik och armaturer. Vi 
fokuserar på digitalt integrerade lösningar genom den senaste tekniken för belysningsstyrning. Vårt mål är att 
överträffa kundernas behov över hela världen för att bli den erkända, tillförlitliga och långsiktiga partnern för 
kostnadseffektiv belysning. 
 
Vi erbjuder energibesparingar utan att kompromissa med prestanda, effektivitet och komfort. Vårt fokus ligger 
på att uppnå en belysningslösning där estetik, optisk prestanda och energiförbrukning är i perfekt balans. Våra 
belysningslösningar är enkla att specificera, installera och underhålla. Thorn är en del av Zumtobel Group. 
 
För mer information, besök www.thornlighting.se  
 
Presskontakt: 
Nina Söderström 
Marketing Communications 
Manager Nordic & Baltics  
Phone +46 418 522 35 
nina.soderstrom@zumtobelgroup.com  
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