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Lucernarium

Bring sunshine
to life!

Il·luminació biodinàmica
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Qui som
Lucernarium és el resultat de l’associació entre 
Ewinlight i Good Night, una operació compartida 
de R&D en tecnologia d’il·luminació, centrada en la 
promoció de la qualitat i la bona salut dels espais 
interiors. La innovació de Lucernarium consisteix en 
un nou tipus d’il·luminació que beneficia la salut i 
millora l’experiència dels ambients interiors.

Lucernarium es proposa reproduir l’atmosfera de
 la llum diürna, talment com si l’espai estigués 
il·luminat per la llum del sol entrant directament per 
la finestra. Aquest és l’objectiu principal del nostre 
producte: en rebre una sensació cinàmica de llum 
diürna, l’usuari experimenta la qualitat de llum que 
sovint s’esmenta com la més idònia I saludable.

Ewinlight és una empresa innovadora centrada en 
oferir l’experiència de llum diürna més confortable 
per a l’ésser humà.
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La llum solar és la font més important d’il·luminació. 
Hi ha molts estudis que demostren que la llum 
diürna té un gran impacte sobre la nostra salut, 
tant a nivell físic com psicològic. Però la llum natural 
varia molt segons l’hora del dia, l’estació de l’any,     
la latitud, el clima i l’estructura arquitectònica 
on vivim.

Per aquest motiu vem crear Lucernarium, el primer 
sistema de llum diürna artificial. Reprodueix la 
llum natural als espais interiors, oferint-nos llum 
solar sempre que ho desitgem. D’aquesta manera; 
la llum del dia ja no estarà limitada pels factors 
mediambientals.

Per què hem creat 
Lucernarium?

GOOD NIGHT
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Lucernarium és un producte d’il·luminació 
totalment nou que imita les característiques 
de la llum diürna. Ens ofereix el mateix 
ambient natural d’un dia de cel blau, núvols 
escassos i blancs, i un bon sol. Integra a la 
perfecció la tecnologia LED d’última generació 
amb el disseny òptic i un sistema de control 
intel·ligent. Està dissenyat com a llum de plafó, 
fàcil d’operar i de muntar.

Els seus LEDs especial es fan servir 
per il·luminar el cel i els núvols, 
per transformar-los seguidament en 
una claror i un aspecte de visibilitat en 3D. 
El resultat és una llum zenital de molt 
bona qualitat.

S’han emprat dotzenes de grups de lents 
i una microestructura per col·limar i filtrar 
la llum lateral, un cop aplicats diferents 
sistemes de transformació òptica. La llum es 
projecta i actua de la mateixa manera que ho 
fa la llum del sol, molt brillant i orientada des 
de dalt. Sota Lucernarium, com passa amb 
la llum natural en un dia assolellat, la llum i 
les ombres  estan definides amb claredat.

Imita el sol en 3DSol brillant

Com funciona Lucernarium
GOOD NIGHT
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GOOD NIGHT

Best coordination

Fastest reaction times

Hightest body
temperature

Hightest body
temperature

Hightest body
temperature

Deep sleep

Lowest body
temperature

Cortisol release

Fastest increase in 
blood pressure

High alertness

Human circadian rhythm (24-hour biological clock) © Mattias Karlén

Després de, simplement, programar la data, 
l’hora i la latitud locals, el sistema de control 
és capaç de sincronitzar l’ambient lumínic 
del sol en cicles de 24 hores. D’aquesta 
manera es sincronitza amb el cicle natural, 
corresponent al nostre ritme circadià. 
L’usuari té també l’opció de programar el 
seu mode preferit.

El Sistema de control intel·ligent és capaç 
de sincronitzar l’ambient interior amb la llum 
solar real en diferents moments, diferents 
estacions i diferents latituds.

Entorn de llum natural

Passem la major part del temps a l’interior, 
però, de manera natural, els éssers humans 
som criatures d’exterior. Ens agrada 
passejar, fer excursions i gaudim amb 
les activitats a l’aire lliure. De tant en tant, 
el nostre organisme necessita l’aire lliure, 
i els nostres ulls necessiten mirar el cel i 
sentir la llum del sol.

Lucernarium  crea un ambient de llum 
natural que imita el cel i la llum solar. Aporta 
una atmosfera natural i satisfà les nostres 
necessitats físiques i psicològiques.

El rellotge natural

Sistema de control 
intel·ligent 

Avantatges
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Ajuda a equilibrar el nostre rellotge intern 
amb el nostre organisme durant 
les diferents etapes del dia. Millora el nostre 
rendiment durant les hores diürnes i promou 
el descans i la son a la nit.

La teràpia lumínica amb nivells d’exposició 
de 2500 lux dues hores al dia ha demostrat 
ser una cura efectiva contra el Trastorn 
afectiu estacional (Sloane, 2008).

GOOD NIGHT

Millora de la salut
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GOOD NIGHT

Control

1. Mode automàtic – L’ambient lumínic es sincronitzarà 
amb el cicle solar de 24 hores.

2. Mode manual – L’usuari pot programar les 
característiques de la llum segons les seves 
preferències.

3. Un dispositiu de  control pot arribar a controlar fins      
a 64 Lucernariums.

App de control

1. El mode automàtic es pot personalitzar.
2. Hi ha grups establerts per gestionar múltiples 

Lucernariums.

Control DALI

1. Compatible amb el protocol DALI.
2. Compatible amb les principals marques al mercat  

amb sistema de control DALI.
3. Compleix els criteris de IEC62386-102 i              

IEC62386-207.
4. Compatible amb DALI DT8 per al control de la 

temperatura de color i del nivell de regulació

Dispositiu de control 

Comparació dels 
ambients lumínics

Ambient de migdia Ambient de tarda

Ambient de migdia 

Màxima intensitat lumínica, color fred. 
Crea un ambient radiant i clar, potencia 
l’estat d’atenció, la rapidesa de reacció, 
la productivitat, etc.

Ambient de tarda

Intensitat lumínica atenuada, color càlid. 
Crea un ambient càlid i acollidor, les 
persones se senten còmodes i relaxades.
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GOOD NIGHTCaracterístiques

Lucernarium és el primer sistema de llum diürna artificial. 
Imita la llum solar il·luminant un espai a través de 
la finestra.

1. Aparença natural, simulació d’alta qualitat del cel ras.
2. Efecte de llum natural que inclou la llum zenital solar.
3. Efecte lumínic dinàmic que es sincronitza amb el sol real.

nm

760665570475380

2.63138

1.97853

1.31569

0.05784

0.00000

W/m2/nm

Espectre solar visible
Espectre ample

nm

760665570475380

0.02376

0.01782

0.01188

0.00594

0.00000

W/m2/nm

Espectre lumínic del LED de Lucernarium
Molt similar a la llum solar
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Beneficis de l’IR

– Potencia la producció de col•lagen
– Millora el metabolisme
– Afavoreix la circulació sanguínia

GOOD NIGHT

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

100

90

80

70

60

50

LED cri de Lucernarium

nm

890 950830770710

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

W/m2/nm

Espectre IR de Lucernarium
(Radiació infraroja)
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GOOD NIGHT

Format

Unit MinimumItems

Specification

Typical Maximum

mm
Kg
W
V
A
-
%
Lux
cd
K
-
nm
-
-
°C
H
-
-

-
-
236
90
0.9
0.93
1
4000
108,000
2500
93
800
-
-
-20
-
-
-

-
-
260
277
3
0.98
100
5000
132,000
10000
98
840
-
-
40
-
-
-

1170 x 570 x 62
16
248
230
1.1
0.95
-
4500
120,000
-
95
-
Controller / APP / DALI
IOS9.0 / ANDROID4.3 or later
25
50.000
CE / FCC / SAA
50

Dimensions
Weight
Power
Voltage
Current
Power Factor
Dimmable Range
3m Flux
Luminous Intensity
CCT
Ra
IR
Control Approach
APP
Operating Temperature
Life Time
Certification
IP

Lucernarium 120/60

Nota: el valor del voltatge, la corrent, el flux lumínic i la intensitat és el valor que apareix especificat en mode 
automàtic a les 12 del migdia.

Garantia de 5 anys

120/60 60/60

Cel ennuvolat

Cel blau
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GOOD NIGHT

Instal·lació

Marc d’encastar Secció del marcMarc de superfície

Unit MinimumItems

Specification

Typical Maximum

mm
Kg
W
V
A
-
%
Lux
cd
K
-
-
-
°C
H
-
-

-
-
105
90
0.45
0.93
1
2500
37,600
2500
93
-
-
-20
-
-
-

-
-
119
277
1.37
0.98
100
3500
45,900
10000
98
-
-
40
-
-
-

570 x 556 x 62
7.7
112
230
0.53
0.95
-
3000
41,800
-
95
Controller / APP / DALI
IOS9.0 / Android4.3or later
25
50000
CE / FCC / SAA
50

Dimensions
Weight
Power
Voltage
Current
Power Factor
Dimmable Range
3m Flux
Luminous Intensity
CCT
Ra
Control Approach
APP
Operating Temperature
Life Time
Certification
IP

Lucernarium 60/60

Nota: el valor del voltatge, la corrent, el flux lumínic i la intensitat és el valor que apareix especificat en mode 
automàtic a les 12 del migdia.

Garantia de 5 anys

Lucernarium

Lucernarium 120: 580x1180mm

Lucernarium 60: 580x580mm

Frame
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Humanització de la sala 
de radioteràpia de l’Hospital 
de la Vall d'Hebron  

A la sala de radioteràpia de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron s’hi han instal•lat dos Lucernarium, el 
sistema de llum diürna artificial de GOOD NIGHT.
 
Al llarg de les converses mantingudes amb els 
professionals del departament de Radioteràpia 
de la Vall d’Hebron, ens comenten que allò que 
es buscava amb la instal•lació d’aquest sistema és 
bàsicament la HUMANITZACIÓ. Mirar una mica més 
enllà del tractament del pacient i provar d’oferir-li 
confort, calidesa i una sensació de confiança en una 
situació de per sí difícil. 

Es tenen en compte les circumstàncies dels 
pacients; els tractaments als que es sotmeten 
són dilatats en el temps, i es tracta d’establir una 
relació humana amb ells, començant per donar-los 
un entorn agradable. La sensació de llum natural 
que s’aconsegueix amb Lucernarium afecta molt 
positivament tant el personal com els pacients.

“La impressió dels professionals és molt 
bona, volen entrar a treballar en el seu torn en 

aquest box! Tenen la sensació d’haver sortit del 
soterrani de casa per pujar al terrat. 

La gent que treballa a dalt, amb llum natural,
 és privilegiada.”

“Ho recomanem a tothom. El pacient notaria 
favorablement l’evolució de la llum del dia si ho 

instal•léssim a les habitacions fosques.”

GOOD NIGHT
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GOOD NIGHT

Dispositiu de control

Sala de radioteràpia de l'Hospital de la Vall d'Hebron
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Aplicacions

Als comerços, la llum solar ofereix una experiència lumínica singular que 
atrau els clients, i l’ambient confortable que crea tendeix a retenir-los.

A les oficines, la llum solar alleuja les tensions de l’entorn laboral i millora 
l’eficiència dels treballadors.

GOOD NIGHT
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GOOD NIGHT

A l’escola, la llum solar ofereix un ambient natural que ajuda 
els estudiants a mantenir-se concentrats.
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Als centres d’atenció sanitària, la llum solar proporciona un ambient 
natural que satisfà les necessitats psicològiques dels pacients 
de sentir-se connectats amb l’exterior.

GOOD NIGHT
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Sota terra, la llum solar ajuda les persones a alleujar la sensació 
de claustrofòbia i a mantenir el rellotge biològic sincronitzat
amb el cicle natural.

A la llar, la llum solar aporta un entorn acollidor i alegre per a tota 
la família.

GOOD NIGHT
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Contacte:

Goodnight Lighting 

Camí de Can Bassa nº 26,  
Granollers 08401

+34 935 285 434 

info@goodnight-lighting.com
www.goodnight-lighting.com

Produced by Shenzhen Ewinlight 
Technology Co, LTD.

GOOD NIGHT


