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   Belysning som ökar vårt välmående. 

     Naturligt. Smart. Automatiserat. 
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Big Sky®  
 

Light Cognitive erbjuder innovativa belysningslösningar för att främja 

välmående.  
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Big Sky® - Må bra varje dag! 

Big Sky ger en energigivande blå himmel från morgon till kväll, i hemmet och på arbetsplatsen, varje dag. 

Big Sky belysningslösningen baserar sig på en stor mängd forskning och en modell av det naturliga 

ljusspektret. Big Sky är utvecklad för att öka det personliga välbefinnandet och individens 

prestationsförmåga. Big Sky är fullt automatiserad och kan skräddarsys. 

 

Naturligt ljus 

 

Big Sky –ljuset produceras genom att kombinera olika ljus från lysdioder till ett ljusspektrum som liknar det 

naturliga ljuset. Big Sky liknar en himmel eller en horisont. Precis som i naturen förändras ljusets nyanser 

under dagens lopp. Big Sky –ljusets färger tilltalar ögonen: de är mjuka och saknar kornighet. 

 

Välbefinnande 

 

Ljuset har en stor inverkan på vårt välbefinnande, eftersom det styr vår dygnsrytm och vakenhet. Rätt typ av 

ljus vid rätt tidpunkt förbättrar vår återhämtning och stödjer våra sömnvanor. Den viktigaste faktorn i ljusets 

påverkan av vår dygnsrytm är mängden av himmelsblått ljus, eller bristen på det. Det blåa ljuset 

rekommenderas under dagen och speciellt under morgontimmarna, medan det på kvällen bör undvikas. 

Några timmar före läggdags rekommenderas i stället en varmare nyans av vit ljus, eller ett rödaktigt ljus. 

 

Automatiserat 

 

Med hjälp av Big Sky, Sky Player och olika ljuslägen kan du reglera din dygnsrytm.  Du kan ställa in olika  

tidspunkter för soluppgång och solnedgång eller manuellt välja specifika ljusförhållanden för givna 

tidpunkter. Big Sky har förinställda program och ljusscenarier för olika användningsområden. Som 

standardprogram finns det uppiggande ”Energize”, en ljus tid mitt på dagen, och det avkopplande ”Relax”, 

som är varmare i tonen. Vid behoven kan man skräddarsy ljusscenarior som motverkar dygnsrubbningar för 

skiftesarbetare, eller som underlättar återhämtningen från jetlag. 
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Made in Finland 

Big Sky -ljuskällan återger himlens naturliga spektrum. 

Belysning som kan bli del av ett kommande byggkoncept för 

kontorsmiljöer: Big Sky Horizon & huvudkontoret för Supercell i 

Helsingfors. 
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Made in Finland 

Big Sky Limitless, 5 m2 dagsljus i hemmiljö. 
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Big Sky Dome i Martela House, Helsingfors.  

Made in Finland 

Big Sky Limitless, 10 m2 dagsljus lyser upp utbildingsrummet. 
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Kontakta oss 

 

+358 400 542 607 

info@lightcognitive.com 

 

Takkatie 6 

00370 Helsingfors 

Finland 

 

 

 

 

 


