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ŚWIATŁO SŁONECZNE 
– NATURALNY REGULATOR

Naturalne funkcjonowanie człowieka jest zgodne z rytmem 
przyrody. Do czasu wynalezienia sztucznego oświetlenia to 
słońce decydowało o codziennych czynnościach, budząc nas 
swoim wschodem i skłaniając do odpoczynku wraz z zachodem. 

Ewolucja wymusiła na nas rytm, który dzieli dobę na dwie czę-
ści. 16 godzin spędzamy aktywnie, przez kolejne 8 godzin odpo-
czywamy. Taki wzorzec doby determinowany jest nie tylko przez 
praktyczność. Badania naukowe udowodniły, że występuje tu 
również zależność natury chemicznej. Światło nie tylko pomaga 
poznać obrazy otaczającego nas świata. To ono reguluje sen, 
bierze udział w przyswajaniu i produkcji witamin oraz dba o od-
powiednią gospodarkę hormonalną. Co ważne, światło słonecz-
ne bezpośrednio wpływa na nastrój i samopoczucie.

"Po rozmowie z firmą ES-SYSTEM na temat tego, co jest techno-
logicznie możliwe, wykorzystując najnowsze diody z widmowym 
rozkładem mocy zbliżonym jak najbardziej do światła słoneczne-
go, z regulacją intensywności świecenia w zależności od natęże-
nia światła dziennego metody firmy ES-SYSTEM projektowania 
instalacji oświetleniowych będących w harmonii z rytmem do-
bowym człowieka są najbardziej zaawansowanymi, z jakimi się 
dotychczas spotkałam”.

dr Katharina Wulff
z Instytutu Chronobiologii i Snu

Uniwersytetu Oxfordzkiego 
w Wielkiej Brytanii
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Ludzkie oko
FOTORECEPTOR 
ipRGC

W 2001 roku odkryto, że oko zbudowane jest z trzech fotore-
ceptorów, a nie tak jak do tej pory sądzono jedynie z dwóch: 
pręcików i czopków. Odkrycie to zmieniło postrzeganie ważno-
ści widma światła, oddziaływującego na człowieka. Okazało się 
bowiem, że ten trzeci receptor (fotoreceptor ipRGC) jest szcze-
gólnie wrażliwy na działanie wąskiego zakresu niebieskiego 
światła, którego ilość w naturalnym świetle słonecznym jest 
największa w godzinach porannych i maleje w ciągu dnia.

Fotoreceptor ipRGC zlokalizowany jest w przedniej części siat-
kówki. Jego największe zagęszczenie znajduje się w dolnej 
części, co wynika z kąta padania promieni słonecznych, które 
dostarczają informacji na temat pory dnia. Fotoreceptor prze-
kazuje informacje do szyszynki, która z kolei steruje skompliko-
wanym procesem uwalniania melatoniny.
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Niestety zwykłe świetlówki i LED-y nie potrafią skutecznie zastąpić światła słonecznego. Dostępne na 
rynku rozwiązania zmieniające jedynie barwę światła białego działają wyłącznie na nastrój, nie wpły-
wając jednak na regulację rytmu dobowego.

Chcąc zminimalizować negatywne skutki zaburzonego rytmu dobowego firma ES-SYSTEM wprowa-
dziła do oferty oprawy wyposażone w technologię CIRCADIAN, jeden z najbardziej zaawansowanych 
technologicznie systemów sterowania naśladujący spektrum światła słonecznego. CIRCADIAN to 
autorskie rozwiązanie z wykorzystujące najnowszej generacji moduły LED SunLike firmy Seoul Se-
miconductor oraz specjalistyczne niebieskie LED-y o określonej długości fal. Zmieszanie barwy białej 
z niebieską blokuje proces uwalniania melatoniny, aktywizuje organizm człowieka i przygotowuje do 
działania. Dzięki CIRCADIAN światło, które oświetla nasze miejsce pracy pobudza efektywność, kre-
atywność i czujność. Mniej męczymy się i nie czujemy znużenia, uniezależniając się od dostępu światła 
słonecznego.
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spektrum światła porannego spektrum światła wieczornego

HUMAN CENTRIC LIGHTING

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób narzeka na nieregularny sen, apatię, a nawet depresję. 
Naukowcy są zgodni – wiele z tych problemów spowodowanych jest przez rozregulowanie natu-
ralnego rytmu dobowego, co z kolei jest konsekwencją braku odpowiedniego dostępu do światła 
dziennego. Spędzanie większości dnia w pomieszczeniach o ograniczonym doświetleniu oraz pory 
roku o wyraźnie krótszym czasie dnia powodują zjawisko uwalniania melatoniny na tym samym 
poziomie przez cały dzień. W efekcie narażeni jesteśmy na wiele negatywnych konsekwencji, ta-
kich jak: brak koncentracji, zły nastrój, senność, apatia, a nawet depresja. Drastycznie spada efek-
tywność naszej pracy i nauki.

Od czasu odkrycia zależności między oddziaływaniem światła dziennego na człowieka a rytmem 
dobowym branża oświetleniowa ma nowe zadanie. Dziś równie ważne jak zapewnienie komfortu 
widzenia jest dostarczenie światła o widmie maksymalnie zbliżonym do naturalnego światła dzien-
nego.

biały 4000K 
+ wzbogacony niebieskim

biały 4000K–3000K biały 3000K–2700K

Radość w południe Odprężenie na wieczórEnergia rano

Najlepsza koordynacja
14:30

Najszybszy czas reakcji
15:30

Największa sprawność układu 
krążenia i siła mięśni
17:00

Najwyższe ciśnienie krwi
18:30

Najwyższa temperatura ciała
19:00

Najlepsza koordynacja
14:30

Rozpoczęcie wydzielania melatoniny
21:00

Najgłębszy sen
02:00

Najniższa temperatura
04:30

Zatrzymanie
wydzielania melatoniny

07:30

Wysoka czujność
10:00

POŁUDNIE
12:00

00:00
PÓŁNOC

18:0006:00
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TECHNOLOGIA SunLike

SunLike to nowoczesna technologia, która doskonale odwzorowuje widmo światła słonecznego. 
Wykorzystanie najwyższej jakości, purpurowych LED-ów dostarczanych przez firmę Seoul Semi-
conductor pozwoliło stworzyć oprawę o wyjątkowym stopniu odwzorowania barw. Dzięki temu 
produkty wyposażone w diody SunLike spełniają najwyższe wymagania. 

Nowoczesne rozwiązania LED-ów SunLike zostały wyróżnione nagrodą 
German Innovation Award 2019 za innowacyjność w kategorii „Rozwiązania oświetleniowe”. 

TRI-R

400 450 500 550 600 650 700 750

Spectrum of SunlightSunlike

400 450 500 550 600 650 700 750

Spectrum of SunlightConventional
led

pierwsze na świecie diody LED, 
które wytwarzają światło ściśle 
odpowiadające naturalnemu 
światłu słonecznemu

Najnowsze badania przeprowadzone przez stowarzyszenie Society of Light and Lighting po-
twierdzają pozytywny wpływ SunLike na organizm człowieka w porównaniu z tradycyjnymi 
źródłami LED.  W opublikowanym w marcu 2019 roku raporcie wyróżniono następujące cechy 
szczególne:

lepszy komfort widzenia
zmniejszoną senność i wyższą czujność
lepszy nastrój rano i wieczorem
głębszy sen poprzez wpływ na fale delta

Dodatkową zaletą opraw CIRCADIAN jest możliwość pełnego wykorzystania funkcji DYNAWHITE 
czyli płynnej regulacji temperatury barwowej białej w zakresie 2700K do 5000K przy utrzymaniu 
stałego strumienia świetlnego. 

480nm

LED-y Sunlike

Konwencjonalne źródła LED

Zwykła dioda LEDDioda LED SunLike

Luminofory
(niebieski, zielony i czerwony)

Światło przenikliwe (B)

Niebieska dioda LED

Emisja światła białego

Luminofory (Y+R)

Emisja wzbudzenia

Fioletowa dioda LED
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W 2017 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny 
otrzymali Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash i Michael W. Young 
– naukowcy, którzy wyjaśnili mechanizm molekularny kontroli 
rytmu dobowego, tzw. CIRCADIAN RHYTHM. 

FAKTY

Im większa jest energia niebieskiego światła o określonej 
długości fali, tym lepszy jest efekt zahamowania uwalniania 
melatoniny.

Minimalny czas ekspozycji na światło niebieskie w godzinach 
porannych dający trwały efekt pobudzenia do aktywności to 
90 minut.

Ekspozycja na niebieskie światło nie jest wskazana przed 
snem.

Zaburzenia rytmu dobowego mogą doprowadzić do chorób 
sercowo-naczyniowych, problemów hormonalnych, a przede 
wszystkim zaburzeń psychicznych, takich jak chroniczne 
zmęczenie czy depresja.

NOBEL ZA CIRCADIAN

Efekty działania technologii CIRCADIAN sprawdzają terapeu-
ci z Jarvenpaa Hispital w Helsinkach, w którym stworzono po-
kój leczenia światłem. Wyposażono go w oprawy ES-SYSTEM 
- TRANSPARENT i OPPOSITE wyposażone w technologię 
CIRCADIAN. Emitują one światło, które wspomaga terapię 
depresji i sezonowych zaburzeń nastroju.

„Ekspozycja na światło przez odpowiednią ilość czasu 
działa korzystnie nie tylko na leczenie sezonowych 
zaburzeń nastroju, lecz także na leczenie zaburzeń de-
presyjnych niezależnych od pory roku, a także zaburzeń 
okołodobowego rytmu snu. Idea CIRCADIAN wpisuje 
się w oparte na dowodach podejście do leczenia wyżej 
wymienionych zaburzeń psychicznych i wspiera postę-
powanie kliniczne z nimi związane”.

Timo Partonen
Doktor Nauk Medycznych

Państwowy Instytut Zdrowia i Pomocy Społecznej, Finlandia

UZDRAWIAJĄCA MOC ŚWIATŁA

Firma ES-SYSTEM jako jedyna w Polsce została uznana za 
jednego z czołowych światowych graczy na rynku Human 
Centric Lighting w niezależnym raporcie „Human Centric 
Lighting Market Research Report-Forecast to 2023”.
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PROJEKTOWANIE 
OŚWIETLENIA ZGODNEGO 
Z RYTMEM DOBOWYM

Projektowanie oświetlenia zgodnego z rytmem około-
dobowym różni się zasadniczo od standardowego. Tra-
dycyjne podejście koncentruje się przede wszystkim na 
widoczności, minimalizacji efektu olśnienia i równomier-
ności oświetlenia, dobremu oddaniu barwy i bezpieczeń-
stwie. Projektując oświetlenie zgodne z ideą Human Cen-
tric Lighting ważne jest, aby rozważyć natężenie światła, 
jakość i skład widma światła oraz czas ekspozycji. Jeśli 
światło emitowane przez oprawę ma skutecznie dążyć do 
imitacji światła słonecznego nie może świecić punktowo. 
Badania naukowe pokazują, że najbardziej efektywne są 
te oprawy, które działają powierzchniowo, sprawiając, że 
emitowane światło – jak słońce – nie tylko trafia bezpo-
średnio, ale także poprzez odbicie od ścian i otaczających 
nas przedmiotów.

ES-SYSTEM wprowadził technologię CIRCADIAN do całej 
gamy opraw, które z powodzeniem mogą znaleźć zastoso-
wanie zarówno w biurach, szkołach, salach wykładowych, 
konferencyjnych, a także szpitalach, domach spokojnej 
starości, w mieszkaniach i domach prywatnych. Produk-
ty o różnorodnym wyglądzie i przeznaczeniu umożliwiają 
zaaranżowanie każdego wnętrza.

OPRAWY Z TECHNOLOGIĄ CIRCADIAN 
DLA WYBRANYCH PRZESTRZENI

Szkoły i uniwersytety  – sale 
wykładowe, audytoria, klasy, 
biblioteki, sale sportowe

Hotele – restauracje, 
pomieszczenia rekreacyjne, 
centra odnowy biologicznej i SPA, 
biura

Szpitale – gabinety, pokoje dla 
personelu, sale zabiegowe, sale 
chorych

Hale produkcyjne  – 
pomieszczenia bez dostępu 
do światła dziennego

Biura – gabinety, biura typu 
open space, pokoje socjalne, 
sale konferencyjne

Galerie handlowe – pasaże, 
sklepy

Domy i mieszkania  – 
pomieszczenia służące do pracy, 
nauki i odpoczynku
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CIRCADIAN – sterowanie przewodowe CIRCADIAN – sterowanie bezprzewodowe

• Instalacja elektryczna 5-przewodowa – zasilanie oraz magistrala komunikacyjna DALI
• Montaż na tablicy zasilającej sterownika VERTEX (kod 8751003) obsługującego do 192 opraw 

wykorzystujących technologię CIRCADIAN
• Dla ilości opraw powyżej 192 odpowiednie zwielokrotnienie sterowników VERTEX  

(lub innych) za pomocą sieci Ethernet
• Konfiguracja odbywa się przy pomocy wygodnej w użyciu aplikacji webowej:

Automatyczne wyszukiwanie opraw CIRCADIAN obecnych w systemie
Przypisanie opraw do stref i grup sterujących
Wybór predefiniowanego scenariusza harmonogramu świecenia lub konfiguracja własnego
Konfiguracja paneli sterujących do kontroli manualnej

• Instalacja elektryczna zasilania opraw standardowa, 3-przewodowa – nie wymaga magistrali 
sterującej

• Funkcjonalne ograniczenie do małych, lokalnych instalacji
• Programowanie instalacji z poziomu aplikacji mobilnej:

Stworzenie sieci roboczej
Autoryzacja (dodanie) opraw do sieci, konfiguracja grup roboczych
Konfiguracja scen i harmonogramów świecenia
Konfiguracja paneli sterujących do kontroli manualnej

SYSTEMY STEROWANIA

MODULAR UIFLEX 

ACTIVE BOOST UP

OFF

USER MODE

AUTO

RELAX

FOCUS DOWN

TRYB UŻYTKOWNIKA

to panel sterowania przeznaczony do zastosowania w obiektach wymagających wysokiego 
standardu wykończenia. Posiada osiem przycisków samopowrotnych wraz z ikonami opiso-
wymi ułatwiającymi użytkowanie.

to funkcjonalny interfejs użytkownika przeznaczony do kontroli systemów oświetleniowych. 
Aplikacja Modular UI jest w pełni responsywna, doskonale dostosowuje się do wszystkich urzą-
dzeń i bez problemu można z niej korzystać na komputerach, tabletach, smartfonach oraz pa-
nelach operatorskich V-TOUCH.

U
SE

R 
M

O
D

E
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FOCUS

AUTO

ACTIVE BOOST

RELAX

Wpływa na zatrzymanie procesu wydzielania się melatoni-
ny i wzrost aktywności.
W dobie globalizacji rynku pracy, współpracy międzynaro-
dowej w różnych strefach czasowych pracownicy często 
wykonują swoje obowiązki w godzinach popołudniowych, 
a nawet nocnych. Tryb ACTIVE BOOST zapewni doskonały 
poziom koncentracji oraz wzrost aktywności bez względu 
na porę i dostęp światła dziennego.

W biurach, pokojach socjalnych i strefach relaksu standar-
dem stały się już wygodne sofy i fotele, a w wielu firmach 
znajdują się tam także sprzęty multimedialne, a nawet ga-
mingowe. Idealna przestrzeń do aktywnej pracy i relaksu-
jących spotkań.

Optymalne światło pozwala zachować energię, motywuje 
zespół do działania i zapewnia idealne warunki  do aktyw-
nej pracy przez cały dzień. Tryb FOCUS sprawia, że pracow-
nicy w wyjątkowo komfortowych warunkach wykonują 
produktywnie swoje zadania.

Brak dostępu do naturalnego oświetlenia lub zmieniające 
się warunki atmosferyczne mogą powodować pogorszenie 
samopoczucia oraz spadek energii i wyników pracy. Tryb 
AUTO to innowacyjne połączenie systemów naśladują-
cych światło naturalne z funkcją oświetlenia adaptacyj-
nego. Umożliwia on automatyczną zmianę temperatury 
barwowej w czasie w zależności od zaprogramowanego 
harmonogramu zgodnego z cyklem dobowym. Tempera-
tura barwowa światła wpływa na nastrój i samopoczucie 
użytkowników. Ciepłe, żółte światło odpręża i relaksuje, 
natomiast chłodne, białe mobilizuje i pobudza do działania. 
Równoległa współpraca tych systemów pozwala na spotę-
gowanie pozytywnych odczuć użytkowników oświetlenia. 
Funkcja oświetlenia adaptacyjnego realizowana jest za 
pomocą sensorów, które zbierają informacje o natężeniu 
światła dziennego oraz ilości osób przebywających w da-
nym miejscu i automatycznie dostosowuje poziom natęże-
nia poszczególnych opraw zapewniając komfortowe i bez-
pieczne dla zdrowia warunki pracy. 

TRYBY PREDEFINIOWANE

Światło białe 4000 K + diody niebieskie

Automatyczny tryb pracy uwzględniający 
zarówno cykl okołodobowy człowieka, jak 
i dostęp światła dziennego. 

Światło 2700 K (po południu) sprzyja wyci-
szeniu i relaksowi

Światło białe 4000 K, optymalne do pracy 
biurowej

Każdy z zaprojektowanych trybów może być uruchamiany zarówno w wersji bezprzewodowej poprzez intuicyjną aplikację, jak i przewodo-
wej dzięki panelowi sterującemu.

Profil światła w ciągu dnia: czujnik światła

20% 40% 60%Automatycznie dostosowana moc oprawy

czujnik światła czujnik światła

Oświetlenie naturalne

Dynamiczne oświetlenie wewnętrzne

Stały poziom całkowitej jasności 20:0006:00

Stały poziom  całkowitej jasności
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Kompleksowy, wszechstronny i intuicyjny schemat działania systemu stero-
wania. Nieograniczony nadzór nad całą instalacją i maksymalny komfort użyt-
kownika i niezawodne działanie.

SCHEMAT STEROWANIA
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FUNKCJE

Poprawa warunków  
i efektywności pracy
– poprzez ekspozycję na białe 
światło wzbogacone kolorem 
niebieskim 

Poprawa samopoczucia  
– pełne widmo świetlne zgodne 
z naturalnym cyklem dnia  

Efekt pobudzenia  
– poprzez ekspozycję na białe 
światło wzbogacone niebieskim

Regulacja rytmu dziennego   
– w zgodzie z określoną strefą 
czasową  

Zakłady produkcyjne 
Biura
Szkoły 
Domy 
Apartamenty

Szpitale 
Domy spokojnej starości 
Biura
Szkoły i uczelnie
Hotele 
Domy 
Apartamenty

Zakłady produkcyjne 
Biura 
Szkoły 
Galerie handlowe 
Domy 
Apartamenty 

Szpitale 
Szkoły 
Biura 
Zakłady produkcyjne 
Domy 
Apartamenty
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OPRAWY WYPOSAŻONE 
W TECHNOLOGIĘ CIRCADIAN

System intrygujący wyglądem i zachwycający parametra-
mi technicznymi. Innowacyjne rozwiązanie optyczne zna-
cząco minimalizuje negatywny efekt olśnienia, zapewnia-
jąc wyjątkowy komfort pracy.

Eurocres Active Office AWARD jest pierwszą w swoim rodzaju na-
grodą przyznawaną wyróżniającym się rozwiązaniom promującym 
ruch i zdrowie w miejscach pracy. 

OPPOSITE  CIRCADIAN

Zwieszana oprawa dedykowana do nowoczesnych wnętrz. 
Dzięki lekkiej konstrukcji i właściwościom świetlnym nadaje 
się zarówno do przestrzeni typu open space, jak i do małych 
gabinetów. Unikalna technologia dystrybucji światła za-
pewnia doskonałe doświetlenie wnętrza, jednocześnie nie 
powodując negatywnego efektu olśnienia.

System naściennych lub nastropowych opraw, kształtem 
nawiązujących do chmur. Znakomicie rozświetlają pomiesz-
czenia biurowe do kreatywnej pracy, pokoje dla dzieci, sale 
sportowe czy korytarze sklepów i galerii handlowych. Opra-
wę można łączyć w grupy, tworząc niepowtarzalne kompo-
zycje.

CLOUDS CIRCADIANTRANSPARENT CIRCADIAN

To wyraz nowoczesności i nieskończonych możliwości 
aranżacji. Minimalistyczne oprawy o subtelnym wyglądzie 
służą przede wszystkim do oświetlania pomieszczeń i cią-
gów komunikacyjnych w biurowcach, budynkach użytecz-
ności publicznej czy galeriach handlowych.

SYSTEM FX 65 CIRCADIAN

OPPOSITE CIRCIADIAN 
Top Produktem 2018 
Active Office AWARD

Oferuje nieograniczone możliwości aranżacji. Dzięki dyfu-
zorowi z błony termonapinalnej może przybrać dowolny 
kształt, nadając każdemu wnętrzu indywidualny charakter.

LUNA CIRCADIAN
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W oprawy z technologią CIRCADIAN wyposażyliśmy imponujący obiekt – Sundvolden Convention Center 
w Norwegii. Systemy LUNA i liniowy system S6000 mają na celu emisję takiego światła, jakie w najbardziej 
efektywny sposób wspierać będzie koncentrację i pobudzenie uczestników licznych konferencji i wykładów.

Sala konferencyjna Sundvolden Convention Center mierzy ponad 1200 m2. 
W obiekcie zawieszono  80 OPRAW LUNA CIRCADIAN 
i ponad 200 metrów systemu liniowego S6000 CIRCADIAN.
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Centrala
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków, Polska
tel.  +48 12 656 36 33 

+48 12 295 80 00
fax +48 12 656 36 49
essystem@essystem.pl

Dział eksportu
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków
tel.  +48 12 656 36 33 

+48 12 295 80 00
fax +48 12 656 36 49
export@essystem.pl

Oddziały handlowe
Kraków
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków
tel. +48 12 295 80 00
fax +48 12 656 36 49
krakow@essystem.pl

Warszawa
 ul. Jagiellońska 78
03-301 Warszawa
tel. +48 22 334 63 30
fax +48 22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

Wrocław
AWARD Business Park
ul. Zwycięska 41
52-315 Wrocław
tel. +48 71 782 82 98
fax +48 71 783 29 23
wroclaw@essystem.pl

Poznań
ul. Bułgarska 69/73
60-320 Poznań
tel. +48 61 851 80 89
fax +48 12 656 36 49
poznan@essystem.pl

biuro w Szczecinie
Baltic Business Park
ul. 1 Maja 38
71-627 Szczecin
tel. +48 91 881 17 18
fax +48 12 656 36 49
szczecin@essystem.pl

Rzeszów
Al. Armii Krajowej 80
35-307 Rzeszów
tel. +48 17 850 82 85
fax +48 12 656 36 49
rzeszow@essystem.pl

biuro w Lublinie
ul. Inżynierska 3 pok. 7
20-484 Lublin 
tel. +48 81 442 04 90
fax +48 12 656 36 49
lublin@essystem.pl

Gdańsk
CUBE OFFICE PARK, bud. A
ul. Pałubickiego 6 
80-175 Gdańsk
tel. +48 58 345 23 45
fax +48 12 656 36 49
gdansk@essystem.pl

Mazury 
ul. Olsztyńska 2
11-500 Wilkasy (k. Giżycka)
tel. +48 87 429 96 30
fax +48 87 429 96 02
mazury@essystem.pl

Łódź
ul. Legionów 93/95
91-072 Łódź
tel. +48 42 633 60 13
fax +48 12 656 36 49
lodz@essystem.pl 

Śląsk
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice
tel. +48 32 339 31 58
fax +48 785 515 674
slask@essystem.pl



www.essystem.pl


