PULSE VTL
BIODYNAMISCH LICHT VOOR HET MODERNE KANTOOR
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PULSE VTL
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De dimensies van licht: licht stelt ons in staat om onze omgeving
waar te nemen (visueel), in combinatie met kleur roept het
stemmingen op (emotioneel) en het heeft een positief effect
op onze gezondheid en ons welbevinden (biologisch).
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BETER WERKEN DOOR BIODYNAMISCH LICHT:
HET INNOVATIEVE LICHTMANAGEMENTSYSTEEM
PULSE VTL ZORGT VOOR MOTIVEREND LICHT OP KANTOOR.
DE HELE DAG.

PULSE VTL (Visual Timing Light) brengt de dynamiek
van het natuurlijke daglicht naar binnen en breidt
de emotionele en ergonomische aspecten van de
lichtkwaliteit uit. Biodynamisch licht kan vooral in
kantoren met weinig zichtbaar daglicht, en in de
wintermaanden als de interne klok nauwelijks met
het daglicht gesynchroniseerd wordt, het welbevinden
van de medewerkers duurzaam versterken.
Dit innovatieve lichtmanagementsysteem is ontwikkeld in nauwe samenwerking met prof. dr. ing. Herbert
Plischke, hoogleraar licht en gezondheid aan de Ludwig
Maximus universiteit München en medewerker van
het “Generation Research Program” in Bad Tölz.
Een biologisch werkzame lamp die is uitgerust met
PULSE VTL verandert de helderheid en lichtkleur
aan de hand van het natuurlijke daglicht. Dynamisch
licht heeft het grootste effect als het door een lichtbron met een groot oppervlak wordt uitgestraald
(indirecte verlichting) en met de juiste invalshoek
(van voren en van boven) het oog bereikt.

LICHT IN SAMENSPEL MET HORMONEN
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Het menselijk lichaam doorloopt elke dag hetzelfde
programma. Onze “interne klok” bepaalt de slaap- en
waakfasen, maar ook hartslag, bloeddruk en stemming.
Dit ritme van biologische processen wordt in grote
mate door licht aangestuurd en ondersteund. Daarbij
spelen vooral de hormonen cortisol en melatonine
een rol. Als het lichaam onvoldoende licht krijgt als
tijd- of maataanduiding, kunnen als gevolg daarvan
chronische vermoeidheid, slaapstoornissen en depressie
optreden.
Cortisolspiegel
Melatoninespiegel
Bron: licht.wissen nummer 19, © licht.de
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“WIJ GEVEN MENSEN TERUG WAT ZE TIJDENS HET
WERK OP KANTOOR AAN DAGLICHT WORDT ONTNOMEN.”
Prof. dr. ing. Herbert Plischke

PULSE VTL
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Met PULSE VTL wordt het natuurlijke verloop van
het daglicht met de bijbehorende kleurtemperatuur en
verlichtingssterkte gesimuleerd. Zo wordt de hormoonproductie positief beïnvloed en wordt het biologische
ritme op een natuurlijke wijze ondersteund.

OCHTEND

Indirect: kleurtemperatuur tot
6.500 K. Hoge lichtsterkte.
Automatisch verloop.
Direct: neutraal werklicht, constant
4.000 K. Lichthoeveelheid individueel
instelbaar.

Cortisolspiegel
Melatoninespiegel

’s Ochtends wordt in het lichaam het hormoon cortisol aangemaakt.
Dit activeert de stofwisseling en programmeert het lichaam voor
de dagelijkse activiteiten. Het eerste ochtendlicht onderdrukt
de productie van het slaaphormoon melatonine. PULSE VTL
ondersteunt de activiteit van het stresshormoon cortisol aan
het begin van de werkdag door stimulerend licht met een koele
toon en een hoge lichtsterkte.

VOORMIDDAG

Indirect: lichte afname van het aandeel
blauw. Zeer hoge lichtsterkte. Automatisch verloop.
Direct: neutraal werklicht, constant
4.000 K. Lichthoeveelheid individueel
instelbaar.

In de loop van de dag wordt continu cortisol aangemaakt.
Rond het middaguur levert dit bij werkenden een goed prestatievermogen op. Voor PULSE VTL betekent dit: overwegend
activerend licht met een koele toon blijven bijsturen.

NAMIDDAG

Indirect: mengsel van licht met een
warme en koude tint. Hoge lichtsterkte. Automatisch verloop.
Direct: neutraal werklicht,
constant 4.000 K. Lichthoeveelheid
individueel instelbaar.

In de namiddag is de productie van cortisol in het lichaam reeds
duidelijk afgenomen, de actieve werkfase loopt ten einde.
Maar de productie van het slaaphormoon is op dit tijdstip nog
niet gewenst. PULSE VTL ondersteunt deze overgangstijd met
een neutraal gemengd licht.
De lichtsterkte wordt steeds verder verminderd.

PULSE VTL

AVOND

Indirect: warm licht met een kleurtemperatuur tot 2.700 K. Continu
afnemende lichtsterkte.
Direct: neutraal werklicht,
constant 4.000 K. Lichthoeveelheid
individueel instelbaar.

Het hormoon melatonine maakt moe, vertraagt de lichaamsfuncties en verlaagt de activiteit ten behoeve van de nachtrust.
Als het lichaam overdag biodynamisch licht ontvangt, zal ook
de melatoninespiegel in de nacht hoog uitvallen. De persoon
slaapt goed, voelt zich uitgerust en is de volgende dag actief en
productief. PULSE VTL begeleidt de overgang naar de rustfase
door een verlaging van de lichtsterkte en een ontspannen
warm licht.
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PULSE VTL

Biodynamisch werkzaam, comfortabel regelbaar:
het staande LED-armatuur LAVIGO biedt met PULSE VTL
en PULSE TALK een natuurlijke en gezonde
werkomgeving met de hoogste lichtefficiëntie.

PULSE VTL is een onafhankelijk werkend systeem
voor lichtmanagement. Als intelligente bouwsteen in
staande biodynamische LED-armaturen geïntegreerd
(bijvoorbeeld LAVIGO VTL), simuleert PULSE VTL
het verloop van het daglicht.

PULSE VTL GECOMBINEERD

De intensiteit en lichtkleur van het indirect door de
lichtbron geleverde licht volgen een naar wetenschappelijke gezichtspunten vastgelegde, tijdgebonden
regelcurve.
De lichtkleur varieert tussen 6.500 K (gelijk aan daglicht, activerend) en 2.700 K (warm wit, gezellig).
Dit verloop komt het meeste overeen met natuurlijk
licht en wordt door de gebruiker als aangenaam
ervaren. De regelcurve is in de fabriek ingesteld.
In de expertmodus kunnen individuele voorinstellingen
geprogrammeerd worden, bijvoorbeeld voor weekends of individuele maanden.
Voor het optimale visuele comfort is het aandeel
direct, neutraal werklicht met een constante kleurtemperatuur van 4.000 K individueel instelbaar.

PULSE VTL kan met andere intelligente lichtmanagementsystemen van Waldmann gecombineerd worden.
De PULSE HFMD daglicht- en aanwezigheidssensor rea
geert op de aanwezigheid van personen en past de belichting overeenkomstig de hoeveelheid daglicht aan.
Met de innovatieve draadloze module PULSE TALK kunnen meerdere armaturen met elkaar in groepen communiceren. Het aandeel indirect, dynamisch licht is groepsgewijs en uniform te regelen, zodat een gelijkmatige
kleurstemming tot stand komt. Uit het oogpunt van
efficiëntie blijft bij onbezette werkplekken het aandeel
direct licht uit en wordt het indirecte aandeel verminderd.
Zo ontstaat een aangenaam verlichtingsscenario zonder
“lichteilanden”, een betere werkomgeving en als gevolg
daarvan betere prestaties van de medewerkers.
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ITALIË
Waldmann Illuminotecnica S.r.l.
Via della Pace, 18 A
20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
ITALIË
Telefoon +39 02 98 24 90 24
Telefax +39 02 98 24 63 78
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com
NEDERLAND
Waldmann BV
Lingewei 19
4004 LK TIEL
NEDERLAND
Telefoon +31 344 631019
Telefax +31 344 627856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com
OOSTENRIJK
Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H.
Gewerbepark Wagram 7
4061 PASCHING/LINZ
OOSTENRIJK
Telefoon +43 7229 67400
Telefax +43 7229 67444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

CHINA
Waldmann Lighting (Shanghai) Co., Ltd.
Part A11a, No. Five Normative Workshop
199 Changjian Road, Baoshan
SHANGHAI, P.R.C. 200949
CHINA
Telefoon +86 21 5169 1799
Telefax +86 21 3385 0032
www.waldmann.com
info@waldmann.com.cn
SINGAPORE
Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd.
22 Cross Street, #02-50/51
South Bridge Court
SINGAPORE 048421
SINGAPORE
Telefoon +65 6275 8300
Telefax +65 6275 8377
www.waldmann.com
sales-sg@waldmann.com
INDIA
Waldmann Lighting Pvt. Ltd.
Plot No. 52
Udyog Vihar
Phase-VI, Sector-37
GURGAON-122001, Haryana
INDIA
Telefoon +91 124 412 1600
Telefax +91 124 412 1611
www.waldmann.com
sales-in@waldmann.com
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FRANKRIJK
Waldmann Eclairage S.A.S.
Zone Industrielle
Rue de l‘Embranchement
67116 REICHSTETT
FRANKRIJK
Telefoon +33 3 88 20 95 88
Telefax +33 3 88 20 95 68
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com

VERENIGDE STATEN
Waldmann Lighting Company
9, W. Century Drive
WHEELING, ILLINOIS 60090
VERENIGDE STATEN
Telefoon +1 847 520 1060
Telefax +1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com

ZWEDEN
Waldmann Ljusteknik AB
Skebokvarnsvägen 370
124 50 BANDHAGEN
ZWEDEN
Telefoon +46 8 990 350
Telefax +46 8 991 609
www.waldmann.com
info-se@waldmann.com
ZWITSERLAND
Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 KÜTTIGEN
ZWITSERLAND
Telefoon +41 62 839 1212
Telefax +41 62 839 1299
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com
VERENIGD KONINKRIJK
Waldmann Lighting Ltd.
7 Millfield House
Croxley Green Business Park
WATFORD WD18 8YX
VERENIGD KONINKRIJK
Telefoon +44 1923 800030
Telefax +44 1923 800016
www.waldmann.com
info-uk@waldmann.com
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HOOFDKANTOOR DUITSLAND
Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Postfach 50 62
78057 VILLINGEN-SCHWENNINGEN
DUITSLAND
Telefoon +49 7720 601-0
Telefoon +49 7720 601-100 (Afdeling)
Telefax +49 7720 601-290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

