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En lek med ljus, 
struktur och 
dynamiskt innehåll
Tänk dig att du kan skapa en häpnadsväckande inomhusmiljö som 

engagerar och attraherar, överraskar och glädjer samt lyfter och inspirerar 

människorna som vistas där. Ett utrymme som kombinerar ljus, struktur 

och dynamiskt innehåll i en helhetsupplevelse. Ett utrymme så flexibelt 

att du kan anpassa det efter livets alla ögonblick, oavsett stämning.

Det är det fantastiska med Luminous textile. Den kombinerar flerfärgad 

LED-teknologi med vackra textil paneler som dessutom har effektiva 

ljuddämpande egenskaper. Luminous textile är en kreativ lösning med 

oändliga möjligheter till lek med färg, rörelse, struktur och ljus. Ge uttryck 

för dina känslor, skapa en inomhusmiljö med minnesvärd design och  

gör dina utrymmen mer levande.
ISS-universitetet, Søborg, Danmark.

Väck kreativiteten
Luminous textile är ett revolutionerande sätt 

att framhäva inomhusmiljöer med hjälp av ljus, 

struktur och dynamiskt innehåll i en kombination 

av flerfärgad LED-teknologi i textilpaneler som 

ger dig maximal designfrihet. Bestäm själv vilken 

storlek panelerna ska ha och hur många du 

behöver och välj sedan färg och vävstruktur ur 

Kvadrat textiles stora utbud av vävmaterial.

Designfrihet
Luminous textile är en unik lösning med helt 

integrerade paneler som är väldigt  l ätta att 

 installera. Panelerna finns i flera olika  storlekar 

och kan monteras precis såsom du  önskar 

- allt efter ditt utrymme och dina behov. 

Täck en hel vägg med paneler och skapa en 

 sensationell bakgrund. Följ en trappas stign-

ing med  för skjutna paneler längs väggen. Eller 

varför inte sprida ut panelerna över en vägg 

och låta  dynamiskt innehåll flyta över dem i en 

 iögon fallande effekt? Ingenting är omöjligt.

Lek med dynamiskt innehåll
Använd videos från vår onlineportfölj som 

 dekorativa inslag eller för att skapa en naturlig 

atmosfär i rummet. Du kan även ladda upp 

ditt eget dynamiska innehåll med vår  särskilda 

 mjukvara för att ge rummet en personlig 

touch. Det är enkelt att styra dina Luminous 

 textile-paneler via en smart enhet, som en 

 mobiltelefon, laptop eller surfplatta som ansluts 

till panelnätverket, så att du kan byta atmosfär 

och ljuseffekter med ett enkelt knapptryck.

Kvadrat textiles
Panelerna är täckta av vacker brandsäker textil-

väv från Kvadrat och det patenterade spännings-

systemet håller textilierna konstant spända inuti 

en aluminiumram. Välj mellan flera olika rika 

 färger och vackra strukturer för att skapa den 

 design som passar just dig. När du dessutom 

väljer att ladda upp dynamiskt innehåll får  

panelerna en extra dimension som inspirerar 

och intresserar.

Ljuddämpning
Varje enskild textilpanel har unika akustiska 

egenskaper som på ett effektivt sätt  absorberar 

ljud. Till skillnad från hårda material som glas, 

betong eller stål, som har en tendens att 

 för stärka störande ljud, hjälper Luminous textile 

till att dämpa ljud och mildra ekon för en lugnare 

och behagligare miljö i alla typer av utrymmen, 

från receptionsområden och restauranger till 

sjukhus och väntrum på flygplatser.

Upptäck möjligheterna
Luminous textile är inte avsedd för användning 

som informations- eller reklamtavla. Istället 

för att spä på våra redan överbelastade  sinnen 

 erbjuder Luminous textile trivsamma och 

 behagliga atmosfärer att vistas i.  Kombinationen 

av mjukt ljus och materialets unika estetik 

skapar en oerhört speciell effekt som har nästan 

 dröm lika kvaliteter. Med stor designfrihet och 

 flexibelt innehåll är möjligheterna näst intill 

oändliga. Hur kommer Luminous textile lysa  

upp din kreativitet?
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Inspiration överallt
Varje enskilt utrymme kräver sin unika lösning och med Luminous textile 
kan du förvandla dina djärvaste visioner till verklighet samtidigt som du 
sätter en alldeles särskild prägel på dina utrymmen.

Spännande miljöer för 
hotell och restauranger
Använd Luminous textile för att skapa 

en spännande upplevelse i hotell, barer 

och restauranger. Ge hotellgästerna en 

avslappnande start på dagen med ett 

naturligt vackert solljus i frukostmat-

salen eller förvandla din restaurang till 

en härlig utomhusupplevelse med vackra 

ljus effekter hämtade från naturen. Höj 

tempot i barer och klubbar med trendigt 

och färgglatt tema eller varför inte  ge det 

trista konferensrummet en makeover för 

en mer inspirerande arbetsmiljö?

Magiska butiker
Ju längre kunderna dröjer sig kvar i butik-

en, desto större är chanserna att de köper 

något. Luminous textile skapar magiska 

effekter i butikens alla utrymmen - från 

skyltfönstret till provrummet - och utgör 

ett spännande blickfång som drar till sig 

förbipasserandes uppmärksamhet. Sam-

tidigt förstärks varumärkets  personlighet 

och närvaro och kunderna vägleds i ett 

bekvämt mönster i butiken.

Luminous textile kan förhöja shoppin-

gupplevelsen genom att fungera som ett 

underhållningsinslag och ett välkommet 

avbrott i den annars så långtråkiga väntan  

i kön till provrummen eller kassan.

Inspirerande kontor
Många moderna kontor känns kyliga och 

opersonliga men med Luminous tex-

tile är det lätt att framhäva ditt företags 

personlighet och identitet samtidigt som 

du skapar en varm och inspirerande 

miljö som stimulerar kreativitet, förbättrar 

produktiviteten och bidrar till en mer 

energisk arbetsmiljö. De ljuddämpande 

effekterna gör det lättare för de anställda 

att koncentrera sig på sina uppgifter i en 

mer behaglig atmosfär - jobbet blir ett 

rent nöje.

Behaglig sjukvård
Sjukhusbesök gör ofta människor oroliga 

och illa till mods. En avslappnande miljö 

i väntrummen med lugnande dynamiska 

inslag utgör en positiv distraktion som  

gör det enklare för patienterna att slappna  

av medan personalen känner sig  piggare 

och mer alert. Luminous textile gör 

sjukhus vistelsen behagligare för både 

 patienterna och anhöriga.

Kvadrat showroom, Paris, Frankrike.

Jones Lang LaSalle, Moskva, Ryssland. För mer information om Luminous textile, kontakta din lokala Philips-
representant, besök www.largeluminoussurfaces.com eller skicka ett 
mail till lighting.se@philips.com

Finish
Utbud av Kvadrat-textilier
(www.largeluminoussurfaces.com/textile)

Klassificeringar
CE, CCC, Ghost-R-märkning (även versioner  
med UL och cUL finns tillgängliga)

Mått (panel)
Min. 720 x 720 mm
Max. 1200 x 6480 mm (i steg om 60 mm)

Tjocklek (panel) 127 mm (inklusive monteringsdelar)

Vikt (panel) Från 8,7-19,3 kg/m2 (beroende på panelstorlek) 

Montering
Vägg (porträtt/landskap, utanpåliggande  
eller infälld)

Ingångsspänning Tak (utanpåliggande, infälld, pendlad)

Ingångsfrekvens 50-60 Hz

Ingångseffekt Max. 55 W per m2

Användningsmiljö Endast för inomhusbruk (IP20)

Omgivningstemperatur 5-35 °C

Relativ luftfuktighet Max. 95 % icke-kondenserande 

Brandsäkerhet B-s2,d0 (EN 13501-2 Euroclass)

Ljusstyrka Upp till 190 cd/m2 (beroende på textil) 

Ljusflöde 500 lm/m2

Pixelstorlek 60 mm

Ljuskälla RGB LEDs

Nätspänningsanslutning IEC-kontakt, nätspänningskabel medföljer 

Dataanslutning RJ45 Port för fjärrkontroll (tillval)

Styrenhet för uppspelning Inbyggd 

Content management  
för styrenhet

Content Manager-mjukvara (Windows XP  
med Servicepaket 2, Windows 7, Windows 8) 

Innehållskälla för styrenhet 
* .wmv-filer, tillgång till Luminous Surfaces databas 
med standardinnehåll 

Gränssnitt för styrning 

DiscoverME LTP-appen (iOS, Android)
Fjärrkontroll (tillval)
Inbyggd schemaläggare
Tillgänglig via dator ansluten till Luminous textile 
panelnätverk 

Systemintegration
Aktivering av styrenhet för uppspelning via diverse 
Ethernet-protokoll 
(HTTP GET, TCP, KiNET, DyNET)

Antal paneler i ett system Obegränsat

Extern ingång för streaming Art-Net, KiNET (utöver styrenheten för uppspelning) 

Tekniska specifikationer
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