LED’s WORK
Hypermoderne ledtechniek made
by Novus // Human Centric Lighting
voor meer levenskwaliteit // Passende
combinatiemogelijkheden voor elke
werkplek
State-of-the-art LED technology
made by Novus // Human Centric
Lighting for a better quality of
life // Combination options to
suit every workspace

Attenzia
Novus More Space System | More space system

Laat er licht zijn – met het Novus
More Space System en Attenzia.

Let there be light with the Novus
More space system and Attenzia.

Tegen de achtergrond van onze jarenlange deskundigheid op het

Drawing on our many years of lighting expertise and refined German

gebied van licht en de geperfectioneerde ‘German Engineering’ bieden

Engineering, we offer our customers high-quality more space solutions

wij onze klanten hoogwaardige werkplekoplossingen en lampen voor

and lighting for professional office use, which meet all requirements in

professioneel gebruik op kantoor, die voldoen aan alle eisen inzake

design, functionality and ergonomics. Novus office technology – for a

design, functionaliteit en ergonomie. Kantoortechniek van Novus –

perfectly illuminated workplace.

voor de perfect verlichte werkplek.
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LED’s GO
Flexibele en individuele verlichtingsconcepten voor de medewer-

There is an increasing need for flexible and customised lighting

kers op kantoor worden steeds belangrijker. Hierbij moet niet alleen

concepts for office workers. Not only should the relevant energy

rekening worden gehouden met relevante normen en richtlijnen voor

efficiency specifications and standards be taken into account, but

energie-efficiëntie, maar moeten ook optische en ergonomische ei-

visual and ergonomic requirements too. With the Novus Attenzia

sen in acht worden genomen. Met de ledlampenserie Novus Attenzia

LED luminaire series, you focus on human needs in your working

plaatst u de behoeften van de mens op de werkplaats doelbewust

environment. The Attenzia workstation and free-standing luminiares

in het juiste licht. De Attenzia tafel- en staande lampen overtuigen

are equally impressive for their award-winning design as for their

immers evengoed met bekroond design als met een doordachte

superior functionality and perfect workstation lighting.

functionaliteit en perfecte verlichting van de werkplek.
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Veelzijdige combinatiemogelijkheden
Versatile combination options

Human Centric Lighting –
het licht voor meer levenskwaliteit
Human Centric Lighting – better light
for more quality of life
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Lichtexpert Jürgen Ludewig over Attenzia

16
6-13

State-of-the-art ledtechniek

State-of-the-art LED technology

14
Georg Kaluza, designer van Attenzia
Georg Kaluza, Attenzia designer

Lighting expert Jürgen Ludewig about
Attenzia

24-31

18

De Attenzia tafellampen in al hun details.
Details of the Attenzia workstation
luminaires

Effect van het licht op de werkplek
Effect of lighting at your workstation
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Worklife stories – Attenzia in de praktijk

32-37

De Attenzia staande lampen in al hun details
Details of the Attenzia free-standig
luminaires

Worklife Stories – Attenzia in action
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LED’s WORK
TOGETHER

04

Het Novus
More Space
System &
Attenzia

Novus
More space
system &
Attenzia

Een perfect team.

A perfect team.

De staande lamp Attenzia space active HCL

The free-standing luminaire Attenzia space

brengt de dynamiek van het natuurlijke

brings the dynamics of natural daylight

daglicht binnen in het gebouw en

into buildings and specifically supports the

ondersteunt doeltreffend de inwendige klok

human body’s internal clock and biorhythm.

en het bioritme van de mens.

The Attenzia task and complete for the office

De Attenzia task en Attenzia complete voor

desk optimally illuminate the working area

op kantoor verlichten de werkomgeving aan

at the desk – for fatigue-free work.

het bureau optimaal – wat het werk minder
vermoeiend maakt.

Voor een intelligent, modern en vooral

For an intelligent, modern and, above all,

ergonomisch kantoorconcept kunnen de

ergonomic office concept, the various work-

verschillende werkplekoplossingen van het

station solutions from Novus More space

Novus More Space System perfect worden

system can be very well combined with the

gecombineerd met de lampen van de serie

Attenzia luminaire series. Ergonomics and

Attenzia. De ergonomie en gezondheid van

the well-being of the employee are always

de mens staan hierbij altijd op de voorgrond:

in the foreground: from the monitor support

stel met de monitorarmen, organisatiewan-

arms, organization walls and many other

den en vele andere producten van het Novus

products of the Novus More space system,

More Space System eenvoudig de werkplek

you can simply put together your own pro-

samen die perfect aan uw individuele be-

fessional team for your workspace.

hoeften voldoet.
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NOVUS Attenzia complete
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NOVUS Attenzia task

Op alles
voorbereid

Ready for
anything

De beide tafellampen NOVUS Attenzia task en NOVUS Attenzia

Both the NOVUS Attenzia task and the NOVUS Attenzia complete

complete zijn doordacht afgestemd op de behoeften die direct aan

workstation luminaires can be customised precisely to your speci-

de werkplek bestaan. Dankzij hun individueel instelbare scharnieren

fications at your desk. With joints that can be individually adjusted,

brengen ze het licht vlot naar elke gewenste positie en hoeven ze ook

they can be smoothly moved into any position you like and do not

bij bewegingen niet meer te worden bijgesteld. Zo maken de Attenzia

even require any extra readjustment once moved. This allows the

tafellampen het werk aan het bureau aangenaam lichter.

Attenzia workstation luminaires to make desk-based working easier.
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NOVUS Attenzia task

LED’s FOCUS
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Attenzia zorgt voor meer concentratie. De hoogwaardige leds in de

Attenzia makes concentration easier. The high-quality LEDs in the

lampkop verspreiden licht met een fascinerende lichtsterkte – altijd

luminaire head emit an impressive strong luminosity that is always

precies op de plek waar u het nodig hebt. De tafellampen NOVUS

exactly where you need it. This is demonstrated by the NOVUS

Attenzia task en NOVUS Attenzia complete bundelen hun licht im-

Attenzia task and NOVUS Attenzia complete workstation luminaires

mers direct op de werkplek. Zo is deze altijd perfect verlicht, zodat

that focus their light directly onto the workstation. The workstation

ook moeilijk werk efficiënt kan worden uitgevoerd zonder storende

is therefore always perfectly illuminated so even challenging tasks

invloeden van diffuus licht.

can be managed without any disturbance from diffused light sources.

Meer informatie | More info:
www.novus-more-space-system.com/attenzia

LED’s MOVE
De Attenzia tafellampen zorgen voor de perfecte verlichting, hoe u zich

The Attenzia workstation luminaires guarantee perfect lighting no

ook aan uw bureau beweegt: naar voren of achteren, heen en weer,

matter how you move at your desk – forwards, backwards, side-to-

naar boven of beneden. Met hun slanke, in hoogte verstelbare armen

side, upwards or downwards. The slim designed, height-adjustable

kunnen ze helemaal vrij worden versteld, hoe u maar wilt. Zo zijn de

support arm can be moved, wherever you like. This makes the NOVUS

NOVUS Attenzia task en NOVUS Attenzia complete aan uw werkplek

Attenzia task and the NOVUS Attenzia complete just as flexible at

minstens even flexibel als uzelf. Ze geven u altijd licht op de plek waar

your desk as you are, giving you light exactly where you need it.

u het nodig hebt.

Automatische uitschakeling
Automatic switch-off

Traploze dimbaarheid
Infinitely dimmable
Inwendige kabelgeleiding
Internal cable routing

Tafelbevestiging

Armen in de hoogte verstelbaar

Desk mounting

Hight-adjustable support arms

Beweeglijke lampkop
Movable luminaire head
Bevestiging op Novus zuilen
Mounting on Novus columns

Mobiele plaatsing met standvoet
Mobile placement with base plate
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LED’s
TRY

Vrij verstelbaar
Adjust however you like
Dankzij de 270° draaibare panelen en de
krachtige leds kan tussen directe en indirecte
verlichting worden gekozen. Bovendien zijn
de verlichtingspanelen voorzien van een optimale bescherming tegen verblinding, dankzij
antiverblindingsroosters en diepe lichtkegels.
You can choose individually between direct
and indirect lighting thanks to the 270°
rotatable panels and the bright LEDs. In
addition, the light panels are dimmable
and feature optimal glare protection thanks
to grids with deep light cones.
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De modernste
ledtechniek

State-of-the-art
LED technology

Licht in zijn meest elegante vorm: de NOVUS Attenzia space maakt

Light at its most elegant: the NOVUS Attenzia space makes rooms

ruimten levendig – en leefbaar. De slank uitziende, maar krachtige

vibrant and turns them into liveable spaces. The outwardly sophis-

staande lamp overtuigt evengoed met zijn bekroonde design als

ticated and bright free-standing luminaire is guaranteed to impress

met zijn innovatieve techniek. De talrijke functies maken het verschil

with its award-winning design and innovative technology. The

uit, bijvoorbeeld de aanwezigheids- en lichtsensor of de traploze

numerous functions, such as the presence and light sensor or its

dimbaarheid. Zo maakt de NOVUS Attenzia space het werkleven

infinitely dimmability, sets it apart from the competition. With such

merkbaar lichter.

high functionality, the NOVUS Attenzia space makes your work life
significantly easier.

Dankzij de traploze dimfunctie kan het licht
via een apart touchdisplay eenvoudig
perfect worden ingesteld.
Using a separate touchscreen display, you can
setup the perfect level of brightness, thanks
to infinitely dimmable panels.

Lichtsterkte naar behoefte
Brightness as needed

Verlichting naar keuze
Customised illumination

Intelligent licht
Smart lighting
De lichtsensor schakelt de lamp bij fel daglicht
automatisch uit en bij duisternis automatisch in.
De aanwezigheidssensor dimt de lamp na 20 min
automatisch, om deze dan 1 min later helemaal uit te
Dankzij de HCL-technologie kan de vloeiende overgang van koudwit

schakelen.

(2700 kelvin) naar warmwit (6500 kelvin) bijzonder eenvoudig via

The light sensor automatically turns the lamp off

het bedieningspaneel worden geregeld.

when there is strong daylight and turns it on when

Thanks to HCL technology, the control panel makes transitioning
easy from cool white (2700 K) to warm white (6500 K).

it gets dark. The presence sensor automatically dims
the lamp after 20 minutes before turning it off completely one minute later.
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Lichtpanelen met elektronische componenten ‘Made in Germany’
Light panels with electronics components „Made in Germany“

Aanwezigheids- & lichtsensor
Presence & light sensor

Lichtpanelen met antiverblindingsrooster en diepe
lichtkegels voor een optimale bescherming tegen
verblinding
Light panels with grids and deep light cones for
optimal glare protection

Dimbare segmenten
Dimmable segments
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Hoogwaardige oppervlakteafwerking van geanodiseerd aluminium
High-quality anodised aluminum surface finish

Slanke lampkop
Slim luminaire head

Inwendige kabelgeleiding
Internal cable routing

Drie flexibel instelbare panelen –
tot 270 graden draaibaar
Three flexibly adjustable panels –
rotatable to 270 degrees
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Licht zoals u het
nodig hebt.

Light tailored
to your needs.

Direct licht wordt gecombineerd met indirect licht: de kern van

Direct and indirect light combined: the three rotatable LED panels

de NOVUS Attenzia space zijn de drie draaibare ledpanelen, die

are the centrepiece of our NOVUS Attenzia space and can be set up

variabel kunnen worden gericht. Zo kan het evenwicht van het licht

in a variety of ways. This flexibility allows the light balance to be

naargelang nodig worden verdeeld en veranderd. Deze functie volgt

easily adjusted when needed. The luminaire was designed with this

ook het design van de lamp met zijn slanke, scharnierende zuil, fijn

functionality in mind, featuring a slimline arm joint, finely adjustable

instelbare draaiassen en optimale proporties van de ledpanelen.

rotation axles, and suitable LED panel dimensions.

Voor een doelgerichte verlichting van grotere werkplekken kunnen de

The moveable panels can manually be adjusted individually to

beweeglijke panelen individueel met de hand worden versteld. Het

achieve targeted lighting in larger work spaces. The LEDs illuminate

licht van de leds schijnt zo precies op de plaats waar men het nodig

wherever light is needed.

heeft.

“33 %

van het licht valt in de

standaardinstelling direct op de werkplek.”

“67 %

“33 % of the light illuminate directly
van de lichtstroom

the workspace, at standard setting.”

verlicht als indirect licht het hele
kantoor.”

“67 % of the luminous flux illuminates
the whole office as indirect light.”

Georg Kaluza, designer van de
Attenzia serie over de Attenzia space
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Meer informatie | More info:
www.novus-more-space-system.com/attenzia

Georg Kaluza, designer
of the Attenzia series

Attenzia
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[08:24]

Gezond werken
met biodynamisch licht
Working healthy
with biodynamic light

Meer informatie | More info:
www.novus-more-space-system.com/attenziaspace
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[16:57]

Human Centric Lighting – het licht Human Centric Lighting –
voor meer levenskwaliteit.

better light for more quality of life.

Licht wordt niet alleen visueel waargenomen, maar heeft ook

Humans don’t just perceive light visually, they are biologically affec-

biologische effecten op de mens. De staande lamp Attenzia

ted by it. The Attenzia space active HCL free-standing luminaire sup-

space active HCL ondersteunt het natuurlijke ritme van de mens

ports the body’s natural rhythm by automatically imitating daylight

door in kunstmatig verlichte ruimten flexibel de functie van het

in artificially illuminated rooms. This way it synchronises with inter-

daglicht over te nemen. Zo wordt de inwendige klok gevolgd en

nal body clock and simulates a natural daily rhythm. With intelligent

een natuurlijk dagritme gesimuleerd. Het innovatieve HCL-licht

control, HCL specifically supports the active times and rest phases in

met intelligente besturing ondersteunt doelgericht perioden

everyday work. The light is cool white and activating in the morning

van activiteit en fasen van rust. ’s Ochtends is het licht koel en

and turns warm and relaxing in the evening. The colour progression

activerend, terwijl het ’s avonds meer een warm en ontspannend

acts as a visual stimulus to boost your performance and concentra-

karakter heeft. Dit bevordert als visuele signaalgever het

tion in the office.

prestatievermogen en de concentratie op kantoor.
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ALL ABOUT LIGHT
Bestaat er zoiets als
ergonomisch licht?

Does ergonomic
lighting exist?

Wie over ergonomie op het werk praat,

Those who talk about workplace ergonomics

mag het onderwerp verlichting niet buiten

should not skip over the issue of lighting be-

beschouwing laten. Ook voor het licht geldt

cause adjusting lighting to people’s needs is

immers dat dit op de behoeften van de mens

just as essential as other ergonomic aspects.

moet worden afgestemd. Daarom dient er-

Care must therefore be taken to ensure that

voor te worden gezorgd dat zo veel mogelijk

daylight is utilised as much as possible. Furt-

daglicht wordt gebruikt. Verder is een gelijk-

hermore, evenly distributed ceiling lighting is

matige plafondverlichting even belangrijk

just as important as extra direct lighting and

als een aanvullende directe verlichting en

desk lighting. If these conditions are met,

een extra lamp aan het bureau. Wanneer aan

then we can rightly talk about ergonomic

deze voorwaarden is voldaan, kan terecht van

lighting.

ergonomisch licht worden gesproken.

De inwendige klok.

Internal clock.

Deze speelt een bepalende rol voor het bioritme van de mens. Wie in

The internal clock plays a central role in a person’s biorhythm.

harmonie met zijn inwendige klok leeft, leeft gezonder en produc-

Those who live in sync with their internal clock live healthier and

tiever. Om de klok zo weinig mogelijk uit haar ritme te brengen, is

more productive. In order to maintain this balance as much as

het aan te bevelen het kunstmatige licht zo goed mogelijk aan het

possible, it is recommended that you match your artificial light to

natuurlijke daglichtverloop aan te passen. Zo verdient overdag een

natural day-light patterns, meaning the light colour should be colder

nogal koude, heldere lichtkleur de voorkeur, omdat deze een active-

and brighter during the day as it is more energising for the body. In

rende invloed op het organisme heeft. In de avondlijke en nachtelijke

contrast, the light should radiate a warmer colour – warm white

uren daarentegen moet het licht warmer – warmwit tot oranje – zijn,

to orange – during the evening and at night time. This supports

om het natuurlijke bioritme van het lichaam te ondersteunen en bij

the body‘s natural biorhythm and supports your power of concen-

te dragen tot een verhoging van het concentratievermogen in een

tration when tiredness sets in.

fase van beginnende vermoeidheid.
Met een HCL-verlichting kan een vloeiende overgang van koudwit

With HCL, the smooth transition from cool white to warm white
light can be controlled according to individual requirements.

naar warmwit licht volgens de individuele behoefte worden geregeld.

Daglichtwit | Tageslichtweiß (6000-8000 K)
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Warmwit | Warm white (1500 - 3000 K)

Goede verlichting beGood lighting
vordert de gezondheid. promotes good health.
Talrijke studies hebben aangetoond dat licht

Several studies have shown unequivocally

duidelijk een invloed heeft op lichaam en

that light affects people mentally and physi-

geest. Zo houdt verkeerd licht gezondheidsri-

cally. This means that there are hidden health

sico’s in, terwijl natuurlijk licht een positieve

risks with having bad lighting, whereas natu-

invloed op het prestatievermogen en welzijn

ral light has a positive impact on productivity

en dus op de gezondheid heeft.

and well-being, which in turn also affects

Dit effect kan met name op kantoor worden

health.

ondersteund door de juiste keuze van verlich-

The right choice of office lighting can boost

ting, waarbij naargelang het tijdstip van de

this positive effect and allows the lighting

dag verschillend licht wordt ingeschakeld

to vary based daytime and seasonally diffe-

(HCL), dat het biologische ritme van de mens

rent on natural light conditions throughout

stabiliseert.

the day (HCL), thereby rebalancing people’s

Zeit |
Time

12:00

18:00

24:00

6:00

Prestatievermogen van de mens |
Human performance

biological rhythm.

Basisregels voor een correcte
werkplekverlichting:

Basic rules for
workplace lighting:

• Een hoog aandeel daglicht benutten
•	Voor een uitgebalanceerde verdeling van de
helderheid zorgen
•	De lichtkleur aan het tijdstip van de dag
aanpassen
•	Verschillende lichtbronnen gebruiken
(plafondverlichting, directe verlichting,
bureauverlichting)
•	Verblindings-, schaduweffecten en storende
reflecties vermijden

• Use a large amount of daylight
• Make sure there is an equal distribution
of light
• Match the light colour to the time of day
• Use different light sources (ceiling light,
direct lighting, desk lighting)
• Avoid screen glare, shadows and distracting 		
reflections
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LED’S MAKE
MY DAY

[08:00]
Direct in het juiste licht: aan het begin van de werkdag stelt Merle

Directly in the right light: When work begins, Merle adjusts her

haar lamp op de gewenste lichtkleur in – heel eenvoudig met de

luminaire to the desired light color – easily with the HCL touchpad.

HCL-touchpad.
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[11:15]

[14:00]

Alles op het bureau: Attenzia verlicht ook grotere werkplekken zonder te

Geen middagdip meer: de juiste lichtinstelling ondersteunt Sabines

verblinden, zo kunnen Merle en Julian comfortabel hun werk beoordelen.

natuurlijke bioritme.

Everything on the desk: Attenzia illuminates even larger work surfaces

No more performance lows at midday: The right light setting

without glare, so Merle and Julian can comfortably assess their work.

supports Sabine‘s natural biorhythm.

[16:30]
Ook na de middag nog creatieve ideeën: dankzij Attenzia zijn

Creative ideas in the afternoon, too: Thanks to Attenzia, Merle and

Merle en Sabine zelfs aan het einde van de werkdag nog volledig

Sabine can even concentrate shortly before the end of the day.

geconcentreerd.
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LED’s TALK
ABOUT ...

Jürgen Ludewig – Master of Light and Lighting,
bedrijfsleider en eigenaar van Ludewig Lichtkonzepte

Jürgen Ludewig – Master of Light and Lighting,
managing director & holder of Ludewig Lichtkonzepte

Wij hebben de lichtexpert een aantal We asked the lighting expert
vragen gesteld over Novus Attenzia! about Novus Attenzia!
Al meer dan 30 jaar is Jürgen Ludewig bezig met licht en

Jürgen Ludewig has been working in the field of lighting and lighting

lichtplanning die rekening houdt met het effect van licht op de

design for over 30 years, and has been particularly interested in the

mens. In 2011 - 2015 heeft hij zijn master visuele waarneming

effect that lighting has on people. Between 2011 and 2015, he comple-

behaald onder professor Bartenbach aan de universiteit van

ted a Masters in “Visual Perception” tutored by Professor Bartenbach

Innsbruck. Nu werkt hij als adviseur voor het team van Novus

at Universität Innsbruck and works as a consultant for the Novus

Dahle.

Dahle team.

1. Hoe belangrijk is volgens u de juiste verlichting op de

1. In your opinion, how important is it to achieve the perfect

Inmiddels heeft licht een heel andere betekenis verworven in het

As time has gone on, people have started to think about light in a

bewustzijn van de mensen: tegenwoordig wordt op de werkplek

completely different way – there is now thought given to how light

nagedacht over wat licht met ons doet.

generally affects us.

De keuze voor de juiste lichtkleur in de passende intensiteit of zelfs

The decisions we make regarding the right light colour, the right

voor het gebruik van biodynamisch licht is fundamenteel. Als men

intensity, or even the use of biodynamic light are fundamental. When

bedenkt dat licht een enorme invloed heeft op ons prestatievermo-

you think that light has a huge impact on productivity, well-being,

gen, onze gezondheid en de sfeer in een ruimte, dan kan men wel

and how comfortable spaces are, the importance of selecting the

raden hoe belangrijk de keuze van het juiste product is. Een goede

right product soon becomes clear. According to the laws of visual

lichtplanning volgens de wetten van de visuele waarneming helpt

perception, strong lighting design makes this decision significantly

enorm bij het maken van de juiste keuzes.

easier.

kantoorwerkplek?

2. Led verlaagt het energieverbruik, heeft een langere levensduur

en is beter voor het milieu. Maar wat betekent ‘intelligent/ergono-

lighting for an office workstation?

2. LEDs consume less energy, last longer, and are better for the en-

vironment. But what is “intelligent/ergonomic” LED lighting all about?

misch’ ledlicht nu precies?
Door de ledtechniek zijn heel andere vormen van verlichting mogelijk

LED technology has given rise to entirely new types of lighting. We’re

geworden. Wij spreken tegenwoordig van een gebruiksduur van

now talking in terms of over 50,000 operating hours with significantly

50.000 uur en meer bij een aanzienlijk lager energieverbruik. In de

reduced energy consumption. LED boards built into lights with various

lampen verwerkte ledprintplaten met verschillende ledlichtkleuren

LED light colours recreate the natural course of daylight in terms of in-

maken het mogelijk om via digitale aansturing de dynamiek en kleur-

tensity and colour temperature with a digital control. In this case, we’re

temperatuur van het natuurlijke daglichtverloop na te bootsen. In dit

talking about HCL – Human Centric Lighting – or rather, ergonomic

geval hebben we het over HCL, Human Centric Light of ergonomisch

lighting. This lighting optimises work performance, provides people

licht. Dit optimaliseert de werkresultaten, ondersteunt de mensen

with support, and prevents adverse health effects.

hierbij en voorkomt gezondheidsschade.
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Meer kan men voor gezond licht op de werkplaats niet doen.
		

Attenzia zou eigenlijk op recept moeten worden voorgeschreven.

You cannot do anymore to create healthy light at the workplace.
		

The Attenzia should actually be a must for everybody!

3. Wat kenmerkt een goed verlichte werkplaats?

3. What characterizes a well-lit workplace?

Stabiele waarnemingsomstandigheden. Hieronder verstaat men een

Stable perception conditions. This includes a working environment

werkomgeving die vrij is van visuele stress. Niet te weinig en niet te

that is free from visual stress. Not too much or too little light, no

veel licht, geen verblinding door licht of reflectie op bijv. beeldscher-

glare or reflective glare on screens, for example, and no flickering.

men, geen flikkerend licht. De juiste afstemming van de lichtverhou-

The perfect harmonisation of the lighting conditions between the

dingen tussen de werkplek, de directe omgeving en de helderheid

working environment, the immediate vicinity, and the brightness of

van de verdere omgeving. Dit is behoorlijk complex.

the wider surroundings. It’s really quite complex.

Maar visuele storingen aanvaarden wij gewoon en herkennen wij

But when it comes to visual distractions, it’s often difficult to pinpoint

dikwijls niet eens als een mogelijke oorzaak, wanneer wij ons niet

these as the cause of our discomfort. We start attributing the problem

goed voelen. Alleen bij hoofdpijn, slaapstoornissen en vermoeidheid

to headaches, sleeping trouble, and fatigue. It’s silly, really, because

stellen wij ons vragen. Dat is stom, want nergens loont een inves-

it’s difficult to think of a single environment where an investment in

tering in goed licht meer dan op het werk. Ik ben ervan overtuigd

good lighting wouldn’t pay off. I am convinced that the quality of the

dat in de toekomst de kwaliteit van de werkomgeving – en hierbij

working environment – and this is where lighting has a crucial role to

speelt licht een grote rol – mee de keuze voor een baan zal bepalen.

play – will be a deciding factor for people in future when choosing a

Goed licht = goede werknemers.

job. Good lighting = employees.
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Gezond werken
met biodynamisch licht
Working healthy
with biodynamic light
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4. Wat kan de lampenserie Attenzia daartoe bijdragen?

4. What can the Attenzia lamp series contribute to this?

Een troef van de Attenzia serie is de compatibiliteit met de andere

A triumph of the Attenzia series is its compatibility with the other

Novus componenten uit het More Space System. Dat is ergonomie

Novus components in the More space system. Now that’s ergonomics

voor alle zintuigen. Alleen al de hoge lichtopbrengst met optimale

for all the senses. Their high light performance and optimal glare

ontspiegeling maakt de lampen tot winnaars. Maar waar ik echt bij-

protection make these lights into real winners. But for me, the most

zonder enthousiast over ben, dat zijn de beweeglijke ledpanelen van

impressive features are the movable LED panels in the Attenzia space

de staande lampen Attenzia space. Deze maken het mogelijk om een

floor lamps. These not only make it possible to create an individual

individueel evenwicht te vinden tussen direct en indirect licht en dit

balance between direct and indirect light but also allow precise adjust-

exact aan werkomgevingen van verschillende grootte aan te passen.

ments to be made to suit working areas of different sizes. Of course,

Het hoogtepunt is natuurlijk de Attenzia space active HCL – Human

the highlight is the Attenzia space active HCL (Human Centric Lighting).

Centric Light. Het natuurlijke daglichtverloop wordt ingesteld zonder

The natural course of daylight is adjusted without any other external

gebruik te maken van externe hulpmiddelen en kan altijd handmatig

equipment, with users able to perform manual overrides at any time.

door de gebruiker worden overruled.
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De Attenzia tafellampen
in al hun details
Details of the Attenzia
workstation luminaires
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NOVUS Attenzia task

Even flexibel als de eisen op kantoor: dankzij de traploos instelbare

Kleuren

scharnieren zorgt Attenzia task voor een perfecte positionering van de

zilver, wit en zwart

verlichting.

Colours:
silver, white and black

As flexible as the requirements in the office: Thanks to its infinitely variable adjustable joints, the Attenzia task ensures
perfect positioning of the lighting.

Producten*
NOVUS Attenzia task met standvoet

Products*:
NOVUS Attenzia task base plate
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NOVUS Attenzia complete

Licht op de plek waar het erop aankomt: met de slanke, krachtige

Kleuren

Attenzia complete is het bureau altijd volledig verlicht.

Zilver

Colours:
Light where it matters: With the slim, bright Attenzia complete,

silver

the desk is always fully illuminated.

Producten | Products*:
NOVUS Attenzia complete | 740+2109+000
NOVUS MY base C | 911+0019+000

* Optioneel zijn andere bevestigingen verkrijgbaar. Zie pagina 29 vv. | * Different mounting options available. See page 29 et seq.
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Attenzia task

Alle eigenschappen | All Features
Design | Slanke led-bureaulamp

Design | Smart designed LED

Traploos verstelbare

luminaire Infinitely adjustable

scharnieren | Voor een perfecte

joints | For perfect positioning

positionering van de verlichting.
Automatische uitschakeling | Schakelt

of illumination.
Automatic switch off | Turns off

na 10 uur automatisch uit.

automatically after 10 hours.

Traploos dimbaar | Voor de

Infinitely dimmable| For the

juiste verlichtingssterkte
tijdens het werk.
Materiaal | Hoogwaardige
afwerking van de zuil
(aluminium geanodiseerd).
Ledtechniek | De 49 ingebouwde
leds hebben een levensduur
van ruim meer dan 50.000 uur.

correct illuminance of the
work area.
Material | High-quality
surface finish of the arm
(anodized aluminum)
LED technology | The 49 built-in
LEDs have a lifetime of significantly
over 50,000 hours.

Standvoet | Mobiele plaatsing

Stand | Mobile placement

dankzij de elegante standvoet

thanks to the elegant

Attenzia base plate.

Attenzia base plate.

Attenzia complete
Design | Slanke

Design | Slim designed

led-bureaulamp.

LED desk-top luminaire.

Automatische uitschakeling | Schakelt
na 10 uur automatisch uit.
Traploos dimbaar | Voor de juiste

automatically after 10 hours.
Infinitely dimmable | For the correct

verlichtingssterkte tijdens het kijken.

illuminance of the visual task.

Materiaal | Hoogwaardige afwerking

Material | High-quality surface finish

van de zuil (aluminium geanodiseerd).

of the arm (anodized aluminum).

Ledtechniek | De 108 ingebouwde

LED technology | The 108 built-in

leds hebben een levensduur
van ruim meer dan 50.000 uur.
Hoge lichtstroom | 1.708 lm biedt

LEDs have a lifetime of significantly
over 50,000 hours.
High luminous flux | 1,708 lm

de perfecte verlichting

provide the perfect illumination

voor uitdagende taken

for challenging tasks in the work-

op de werkplek.
Bevestiging | Opsteekbaar op
Novus MY zuilen of met adapter voor
TSS zuilen en organisatiewanden.
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Automatic switch off | Turns off

place.
Mounting | For mounting on a
Novus MY column, TSS column or
organisational walls.

Meer informatie | More info:
www.novus-more-space-system.com/leuchten

Alle bevestigingsmogelijkheden | All mounting options

Veilige bevestiging aan de tafel met Attenzia

Attenzia system rail fixation: systeemrailbe-

Attenzia base plate: elegante en stabiele

clamp (verkrijgbaar in twee klemlengtes).

vestiging voor gebruik in verschillende sys-

standvoet voor op het bureau. Gewicht: 4 kg.

Safely mounted at the table with the Attenzia

teemrails van de kantoormeubelindustrie.

Attenzia base plate: Stable, elegant base

clamp (available in two clamping lengths).

Attenzia system rail mount for use on

plate for the desk. Weight: 4 kg.

various system rails in the office furniture
industry.

Voor gebruik met MY zuilen (Ø 13 mm).

Voor gebruik met TSS zuilen (Ø 16 mm).

Attenzia SlatWall adapter voor bevestiging

To be used with MY columns (Ø 13 mm).

To be used with TSS columns (Ø 16 mm).

van de lampen aan organisatiewanden.
Attenzia SlatWall-adapter to mount the
luminaires at organisation rails.

Attenzia cable port plastic: Plastic
cable port adaption for 80 Ø mm
cable holes with bushing for Ø 16
mm bolts (Attenzia TSS Version)
Attenzia bushing: elegante insteekhuls voor

Attenzia cable port plastic: kunststof

onzichtbaar kabelmanagement.

kabeldoorvoer voor kabelgaten Ø 80 mm met

Attenzia bushing: Elegant insert sleeve for

insteekadapter voor insteekpennen Ø 16 mm

invisible cable management.

(Attenzia TSS versie).
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Lichtstroom
luminaire
luminous
flux

Lichtrendement
luminaire
light
efficiency

Farbwiedergabeindex
colour
rendering
index

Attenzia task, with base plate
Smart designed LED desk light with slim-line
2-part aluminium support arm equipped with
base plate
Attenzia task, met clamp 1 (klemlengte 10-50 mm)
Slanke led-bureaulamp met 2-delige aluminium
arm met klemschroef

742 lm

82,7 lm/W

Attenzia task, with clamp 1 (clamping length 10-50 mm)
Smart designed LED desk light with slim-line
2-part aluminium support arm equipped with
clamp

742 lm

Attenzia task

wit | white

zwart | black

zilver | silver

86

740+1291+000

740+1298+000

740+1299+000

82,7 lm/W

86

740+1211+000

740+1218+000

740+1219+000

742 lm

82,7 lm/W

86

740+1201+000

740+1208+000

740+1209+000

742 lm

82.7 lm/W

86

1708 lm

83.3 lm/W

86

1708 lm

83.3 lm/W

86

740+2109+000

1708 lm

83.3 lm/W

86

740+2109+001

Attenzia task, met standvoet
Slanke led-bureaulamp met 2-delige aluminium
arm met standvoet

Attenzia task, met doorn Ø 13 mm
Slanke led-bureaulamp met fijne, 2-delige
aluminium arm en een doorn Ø 13 mm om op
MY zuilen te steken.
Attenzia task, with 13 Ø mm bolt
Smart designed LED desk light with slim-line
2-part aluminium support arm equipped with
Ø 13 mm bolt, to be used with MY columns
Attenzia task, met doorn Ø 16 mm
Slanke led-bureaulamp met fijne, 2-delige
aluminium arm en een doorn Ø 16 mm om op
TSS zuilen te steken.
Attenzia task, with Ø 16 mm bolt
Smart designed LED light with slim-line 2-part
aluminium support arm equipped with Ø 16
mm bolt, to be used with TSS columns

740+1209+001

Attenzia complete
Attenzia complete, met SlatWall adapter
Slanke design-led-bureaulamp met fijne
aluminium arm voor het verlichten van de
gehele werkplek, incl. SlatWall adapter voor
organisatiewanden
Attenzia complete, with SlatWall adapter
Smart designed LED light with slim aluminium
support arm for illuminating the entire workspaces, equipped with SlatWall adapter for
organisation walls
Attenzia complete, met doorn Ø 13 mm
Slanke led-bureaulamp met fijne aluminium
arm voor het verlichten van de gehele werkplek
en een doorn Ø 13 mm om op MY zuilen te
steken.
Attenzia complete, with Ø 13 mm bolt
Smart designed LED light with slim aluminium
support arm for illuminating the entire workspace, equipped with Ø 13 mm bolt, to be used
with MY columns
Attenzia complete, met doorn Ø 16mm
Slanke design-led-lamp met fijne aluminium
arm voor het verlichten van de complete
werkplek en een doorn Ø 16 mm om
TSS zuilen te steken.
Attenzia complete, with Ø 16 mm bolt
Smart designed LED light with slim aluminium
support arm for illuminating the entire workspace, equipped with Ø 16 mm bolt, to be used
30 with TSS columns

740+2171+000

740+2178+000

740+2179+000

Bevestigingen | Mounting
Attenzia clamp 1, voor 13mm-doorn
Klemschroef voor bevestiging aan tafelbladen,
klemhoogte: 10-50 mm
Attenzia clamp 1, for bolts 13 mm
Clamp for mounting on desktops, Clamping length:
10-50 mm
Attenzia clamp 2, voor 13mm-doorn
Klemschroef speciaal voor bevestiging aan dikke
tafelbladen, klemhoogte: 45-85 mm
Attenzia clamp 2, for bolts 13 mm
Clamp, especially for mounting on big desktops,
Clamping length: 45-85 mm
Attenzia base plate
Elegante standvoet voor plaatsing op de tafel, lengte x
breedte x hoogte: 175 x 200 x 19 mm, gewicht: 4 kg
Attenzia base plate
Stable, elegant base for the desk, Dimensions: W 175 mm,
H 19 mm, D 200 mm Weight: 4 kg
Attenzia SlatWall adapter, voor 13mm-doorn
Adapter voor bevestiging van de lampen aan organisatiewanden. Voor SlatWalls met één of twee gleuven
(gleufgrootte ≥ 8 mm). Diameter: Ø 35 mm voor bouten
van 13 mm

Attenzia
task

Attenzia
complete

798+0011+000

798+0018+000

798+0019+000

798+0021+000

798+0028+000 798+0029+000

798+0031+000

798+0038+000 798+0039+000

798+0071+000

798+0078+000 798+0079+000

Attenzia SlatWall-adapter, for bolts 13 mm
Adapter to mount the luminairs at organisation rails.
For organisation rails equipped with 1 or 2 slots (opening
≥ 8 mm) Diameter: Ø 35 mm for bolts 13 mm
Attenzia bushing, voor 13mm-doorn
Elegante insteekhuls voor onzichtbaar
kabelmanagement, klem: 5 - 45 mm.
Diameter: Ø 35 mm voor bouten van 13 mm

798+0008+000

Attenzia bushing, for bolts 13 mm
Elegant insert sleeve for invisiblecable management,
Desktop thickness: 5-45 mm, Diameter: Ø 35 mm to be
used with 13 mm bolt
Attenzia system rail fixation, voor 13mm-doorn
Eenvoudig aanbrengen van de lamp op horizontale
railsystemen. Diameter: Ø 35 mm

798+0006+000

Attenzia system rail mount, for bolts 13 mm
Simple attachment to horizontal railing systems,
Diameter: Ø 35mm to be used with 13 mm bolt
Attenzia cable port plastic, voor 16mm-doorn
Kunststof kabeldoorvoer voor kabelgaten Ø 80 mm met
insteekadapter voor insteekpennen Ø 16 mm, te gebruiken voor Attenzia TSS versies

796+0421+002

796+0428+002

Attenzia cable port plastic, for bolts 16 mm
Plastic cable port for Ø 80 mm grommets with adaptor for
Ø 16 mm bolts, to be used with Attenzia TSS versions
MY base C | MY zuil 350 mm, klemschroef 14-40 mm
MY base C | MY column 350 mm, clamp 14-40 mm
MY base C1 | MY zuil 350 mm, klemschroef 13-25 mm
MY base C1 | MY column 350 mm, clamp 13-25 mm
MY base D | MY zuil 350 mm, boorschroefbevestiging
MY base D | MY column 350 mm, drilling screw fitting
MY base G | MY zuil 350 mm, kabelgatbevestiging
MY base G | MY column 350 mm, cable port mount
MY base S | MY zuil 350 mm, systeemrailbevestiging
MY base S | MY column 350 mm, system rail attachment
Voor de bevestigingsmogelijkheden, zie ook pagina 29. | See also page 29 for the various mounting options.

911+0019+000

911+0029+000

911+0049+000

911+0059+000

911+0069+000
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De Attenzia staande lampen
in al hun details
Details of the Attenzia
free-standing luminaires
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Attenzia space active HCL

Verlichtingspanelen:
270° draaibaar, dimbaar
en met optimale bescherming tegen verblinding
dankzij antiverblin-

Light panels: 270°
rotatable, dimmable and

Aanwezigheidssensor:
Na 21 minuten

Presence sensor:
After 21 minutes the

with optimal glare protec-

schakelt de lamp

light automatically

tion thanks to grids with

automatisch uit.

turns off.

deep light cones.

dingsrooster met diepe
lichtkegels.
Lichtsensor: Schakelt de

Light sensor: Switches

lamp na 5 min boven 125%

off automatically after

HCL-techniek: Voor het

HCL technology: For

van de ingestelde waarde

5 minutes over 125 % of

perfecte daglichtverloop,

the perfect progres-

automatisch uit. | Bij een

the set point | switches

sion of daylight, from

onderschrijding van 100%

on automatically when

energizing cool white to

van de ingestelde waarde

going below 100 % of

van activerend koudwit
tot ontspannend
warmwit.

relaxed warm white.

automatisch in.

Touchdisplay:

Gezond werken
met biodynamisch licht
Working healthy
with biodynamic light

Kleur:
wit, zilver
en zwart

Colours:
white, silver
and black

Instelling (aan/uit),

Setting (on/off),
automatic mode “HCL”,

‘HCL’, handmatige

manual mode “tunable

modus ‘Tunable White’
(2.700 – 6.500 K), dimmen
(alle panelen gelijktijdig).

white” (2,700 – 6,500 K),
dimming (all panels
simultaneously).

Materiaal: Hoogwaardi-

Materia: High-quality

ge oppervlakteafwerking

surface finish on the

van de zuil (aluminium

column (anodized alu-

geanodiseerd of gelakt).

minum or lacquered).

Design: Slank, met
innovatief ingebouwde

Design: Slim, with
innovative built-in tech-

techniek en intelligen-

nology and intelligent,

te, inwendige kabelge-

internal cable routing,

leiding, waardoor de

which makes the cable

verdwijnt.

Standvoet: De hoogte
past optimaal onder de
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Touch display:

automatische modus

kabel onder het bureau

Meer informatie | More info:
www.novus-more-space-system.com/leuchten

the set point.

sledepoten van in hoogte verstelbare tafels.

disappear under the
desk.

Floor stand: The height
fits optimally under
the sled legs of heightadjustable tables.

Attenzia space active HCL
• Biodynamisch licht
• Adjustable light colour
ranging 2,700 K to 6,500 K
• Aanwezigheids- & lichtsensor
• Multifunctioneel touchpanel
• Panelen samen dimbaar

• Biodynamic light
•	Kleurentemperatuur tussen
2.700 K en 6.500 K instelbaar
• Presence & light sensor
• Multifunctional touch panel
• Panels dimmable simultaneously

Attenzia space XT
• Aanwezigheids- & lichtsensor

• Presence & light sensor

• 2 schakelaars: aan/uit/dimmen • 2 switches: On/Off/Dim
• Panelen apart dimbaar

• Panels seperately dimmable

Attenzia space +
• Aanwezigheids- & lichtsensor

• Presence & light sensor

• 1 schakelaar: aan/uit/dimmen

• 1 switch: On/Off/Dim

• Panelen samen dimbaar

• Panels dimmable simultaneously

Attenzia space
• 1 schakelaar: aan/uit/dimmen

• 1 switch: On/Off/Dim

• Panelen samen dimbaar

• Panels dimmable simultaneously
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De modellenreeks Attenzia space | The Attenzia space series

Kleur wit | Colour white

Kleur zwart | Colour black

Attenzia space
(3.000 K)

Attenzia space
(4.000 K)

wit | white

730+3191+000

740+3191+000

zwart | black

730+3198+000

740+3198+000

zilver | silver

730+3199+000

740+3199+000

Alle producten: | All products:

Artikelnummer |
Item number
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Lichtbron | Lamp

3 panelen – met elk | each with 120 LEDs

Kleurtemperatuur | Colour temperature

3.000 K

4.000 K

Kleurweergave-index | Colour rendering index Ra8 85 / Ra > 80

Ra8 85 / Ra > 80

Lichtstroom | Luminaire luminous flux

9.500 lm

10.300 lm

Verbruik in watt l Consumption in watts

91 W

91 W

Lichtrendement |
Luminaire light efficiency

104 lm/W

113 lm/W

Gewogen energieverbruik |
Energy consumption

91 kWh/1.000h

91 kWh/1.000h

Levensduur led: L70B50 50.000 h | Bij een maximaal uitvalpercentage van 10%. De aangegeven levensduur is
telkens gebaseerd op geëxtrapoleerde gegevens van de lopende LM80-testen van de ledfabrikant na 10000 h.
Aansluitkabel: ca. 2 m, eurostekker | Nominale spanning: 100-240 V, 50-60 Hz

Draaibare panelen | Rotatable Panels

Kleur zilver | Colour silver

Standvoet | Floor stand

Attenzia space +
(3.000 K)

Attenzia space +
(4.000 K)

Attenzia space XT
(3.000 K)

Attenzia space XT
(4.000 K)

Attenzia space active HCL

730+4191+000

740+4191+000

730+5191+000

740+5191+000

740+6191+000

730+4198+000

740+4198+000

730+5198+000

740+5198+000

740+6198+000

730+4199+000

740+4199+000

730+5199+000

740+5199+000

740+6199+000

3 panelen – met elk | each with 120 LEDs

3 panelen – met elk | each with 120 LEDs

3 panelen – met elk | each with 240 LEDs

3.000 K

4.000 K

3.000 K

4.000 K

2.700 K – 6.500 K

Ra8 85 / Ra > 80

Ra8 85 / Ra > 80

Ra8 85 / Ra > 80

Ra8 85 / Ra > 80

Ra8 84 / Ra > 80

9.500 lm

10.300 lm

10.000 lm

10.800 lm

9.400 lm – 10.600 lm

93 W

93 W

100 W

100 W

93 W

102 lm/W

110 lm/W

100 lm/W

108 lm/W

101 lm/W – 114 lm/W

93 kWh/1.000h

93 kWh/1.000h

100 kWh/1.000h

100 kWh/1.000h

93 kWh/1.000h

LED lifetime: L70B50 50,000 hours | With a maximum failure rate of 10 %. The lifetime specification results
from extrapolated data from the LM80 test of the LED manufacturer after 10,000 hours running time.
Connection cable: ca. 2 m, Euro plug | Rated voltage: 100-240 V, 50-60 Hz.
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Echte blikvangers voor op kantoor.
Helder, slank design, inwendige, onzichtbare kabelgeleiding,

NOVUS Attenzia task

hoogwaardige oppervlakteafwerking: de Novus Attenzia serie
heeft alles om een moderne klassieker te worden. Hierbij gaat het
bekroonde design samen met een doordachte functionaliteit.
Deze reikt van de traploze, perfecte positionering tot de optimale
verlichting van de werkplek. Een hoogtepunt aan elke werkplek.

An eye-catcher for the office.
Clean and smart design, invisible internal cabling routing,
and a high-quality surface finish: the Novus Attenzia series
has all the makings of a modern classic in which awardwinning design is combined with superior functionality.
This ranges from infinitely variable and perfect positioning
to the best lighting conditions for the workstation.
A highlight of any workstation.

Bekroond ergonomisch licht:
de Attenzia staande lamp
Award-wining with ergonomic lighting:
the Attenzia free-standing luminaires.

Een lichtpunt op het bureau:
de Attenzia tafellamp met standvoet.
A little ray of sunshine on your desk: the Attenzia
workstation luminaires with base plate.
NOVUS Attenzia space active HCL
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De Red Dot Award 2018 gaat in de categorie
productdesign naar de NOVUS Attenzia space
active HCL en de NOVUS Attenzia task.
The 2018 Red Dot Award in the category of
product design goes to the NOVUS Attenzia
space active HCL and the NOVUS Attenzia task.

LED’s CELEBRATE
De Red Dot Award is een van de meest gerenommeerde interna-

The Red Dot Award is one of the most famous international design

tionale bekroningen voor design. Jaarlijks worden buitengewone

awards of all time. Every year a selected group of experts award

designprestaties in verschillende categorieën bekroond door een

prizes for outstanding design concepts and prototypes in different

jury van geselecteerde experts. Breng dit hoogwaardige design naar

categories. Go and get these design must-haves for your workstation.

uw werkplek.
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855-2622 | 0119 NL/EN | Technische gegevens en design bij benadering, wijzigingen voorbehouden.
Technical specifications and design are approximations, subject to change without notice.

De modernste lamptechniek
State-of-the-art lighting technology

De Red Dot Award 2018 gaat in de categorie productdesign
naar de NOVUS Attenzia space active HCL.
The 2018 Red Dot Award: Product Design was awarded

FSC-Zeichen

to the NOVUS Attenzia space active HCL.

Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34-38
DE-49808 Lingen (Ems)
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com

www.novus-dahle.com

Een onderneming van de
A company of the

