
BrainLit är stolta över att presentera
Brainlit Alven™, en fristående LED-armatur 
som använder det patenterade systemet 
BioCentric Lighting™ för att förbättra 
människors välmående.

BrainLit Alven™; 
Öka produktiviteten 
och välbefinnandet 
hos era medarbetare
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Personligt ljusbehov 
Ny forskning visar på att genetisk variation har olika 
inverkan på individuella skillnader i sömnvanor, cirkadisk 
fysiologi och icke-visuell ljusrespons. Detta innebär att 
samma ljusmiljö mellan var och ens biologiska klocka är 
relaterat till olika individer.

Människor har också olika kronotyper, vilket påverkar 
vilken tid på dygnet vi föredrar att somna och vakna. 
Genom att använda dynamiskt ljus som stödjer den 
cirkadiska balansen mellan biologisk tid och soltid, 
kan ljus anpassas efter olika kronotyper. 

Traditionell kontorsbelysning tillgodoser
inte våra fysiologiska behov
Kontorsbelysning har traditionellt sett fokuserat på 
ergonomi och visuell funktion, men ljus är inte bara 
viktigt för synens skull. I ögats näthinna spelar en typ av 
celler en viktig roll i att synkronisera kroppens naturliga 
cirkadiska rytm med soldygnet. 

• Bättre sömnrytm och sömnkvalitet
• Högre vakenhet
• Förbättrad kognitiv förmåga
• Gladare humör
• Ökat välmående och förbättrad hälsa
• Förbättrat immunsystem

Fristående forskning visar på att individer som 
exponeras för rätt mängd och typ av simulerat 
dagsljus kan uppleva; 1,2,3,4,5 :



BrainLit Alven™: 

Ett fristående hälsosystem som 

levererar en dynamisk och personlig 

ljusmiljö till flera användare

BrainLit Alven™ bidrar till en bättre kontorsmiljö genom 
BrainLit’s patenterade BioCentric Lighting™ system. 
BrainLit Alven™ skapar en optimal och personlig ljusmiljö med 
variationer i både ljusintensitet och färgspektra beroende på 
tiden på dygnet. Ljusmiljön synkroniserar kroppens cirkadiska 
rytm och främjar produktionen av nödvändiga hormoner (bl.a. 
kortisol och melatonin) för att hålla kroppen i balans. 
Detta resulterar i att du får mer energi och kan både 
fokusera och prestera bättre.

Personligt ljus
De olika ljusinställningarna i BrainLit Alven™ kan anpassas efter 
individens behov, till exempel för att ge användaren extra energi 
inför ett möte, eller för att varva ner i slutet av en lång dag.

Multi-användarsystem
BrainLit Alven™ är ett multianvändar-system som tillåter flera 
användare att ladda ner BrainLit appen och njuta av det 
BioCentriska ljuset genom att checka in och ut ur systemet.

Framtidssäkrad lösning
BrainLit Alven™ kan också kopplas till BrainLit cloud, vilket 
innebär att din BrainLit Alven™ uppdaterar sin mjukvara så 
att du får tillgång till nya funktioner utifrån den senaste  
ljusforskningen.

BrainLit App
Ladda ner BrainLit appen för att styra din BrainLit Alven™ 
och göra din BioCentriska ljusupplevelse ännu mer personlig.

BrainLit AB, Scheelevägen 34, 
223 63 Lund, Sweden 

+46 46-37 26 00

info@brainlit.com
www.brainlit.com

BEGRÄNSAT INTRODUKTIONS-

ERBJUDANDE
<10 Alven 27 600 kr/st
>10 Alven 22 600 kr/st

Ord. listpris: 36 800 SEK.  
Moms och frakt tillkommer.

 

Inkluderat i  vårt baspaket:

AUTOLIT  
Daylight Indoors – follow the natural curve

BOOST
Light for energizing

RELAX
Light for relaxing

BRAINLIT APP
 


