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Prototype som simulerer blå himmel 

 

 

 
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3215 

 

 

 

 

 

 

Kundeforespørsler Medieforespørsler 

  

Advanced Technology R&D Center Public Relations Division 

Mitsubishi Electric Corporation Mitsubishi Electric Corporation 

www.MitsubishiElectric.com/ssl/contact/company/rd/form.html prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp 

www.MitsubishiElectric.com/company/rd/ www.MitsubishiElectric.com/news/ 

 

Mitsubishi Electrics nye lyssystem etterligner blå himmel,  

soloppganger og solnedganger 

 

Vil forbedre innendørs belysning med himmellignende dybde og farger tilpasset tiden på dagen for at 

innendørsområder skal føles større og mer åpne 

TOKYO, 27. september 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de 

har utviklet en innendørsbelysningsteknologi som etterligner den daglige naturlige lysendringen fra 

soloppgang via blå himmel til solnedgang. Systemet, som består av et tynt panel og en ramme som måler 

mindre enn 100 mm, omfatter en merkevarebeskyttet kantbelyst metode som utstråler LED-lys fra siden av 

lyspanelet å oppnå meget naturlig lys med himmelens dybde og farge. Mitsubishi Electric stiller ut den nye 

teknologien under CEATEC JAPAN 2018 i Makuhari Messe-komplekset i Chiba i Japan fra 16. til 19. 

oktober. Tidspunktet for den fremtidige kommersielle lanseringen blir kunngjort ved en senere anledning. 
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Prototypens grunnleggende struktur 

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. 

Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale 

engelske versjonen som gjelder. 

mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
http://www.mitsubishielectric.com/
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Eksempel på bruksområde som takvinduer Eksempel på bruksområde som takvinduer og vinduer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderne arbeidsplasser oppgraderes for å skape komfortable omgivelser som stimulerer og motiverer 

ansatte. Dette inkluderer forbedring av belysning i kontorer som har formørkede eller tildekkede vinduer 

eller ingen vinduer i det hele tatt. Mitsubishi Electrics nye system, i motsetning til tradisjonelle 

LED-lyssystemer, produserer meget naturlig lys, inkludert farger som tilsvarer fargene i soloppganger og 

solnedganger samt blå himmel, og skaper en dybdefølelse for å få innendørsområder til å føles større og mer 

åpne. 

 

Hovedegenskaper 

1) Tynn pakke produserer lys med dybde og farger som ligner på ekte himmel 

- Kantbelyst panel utstråler LED-lys fra siden for å etterligne himmelens Rayleigh-spredningseffekt, 

som oppstår når sollyset treffer luftmolekyler i atmosfæren på dagtid og sprer blått lys med kort 

bølgelengde sterkere enn rødt lys med lang bølgelengde, noe som gjør at himmelen ser blå ut når den 

sees nedenfra. 

- Panel- og rammetykkelsen måler mindre enn 100 mm til sammen, noe som kan sammenlignes med 

et vanlig lysarmatur, til en rekke bruksområder i kontorer og offentlige bygg. Paneler kan også legges 

i rutemønster for å dekke store tak. 

2) Etterligner fargene til blå himmel og både soloppganger og solnedganger 

- LED-lyskildefarger styres automatisk hele dagen for å etterligne daglige naturlige lysoverganger fra 

soloppgang via sollys midt på dagen til solnedgang. 

 

Fremtidig utvikling 

I tiden fremover vil Mitsubishi Electric utvikle bruksområder som gir behagelig naturlignende lys i kontorer, 

offentlige bygg og andre miljøer hvor naturlig lys er begrenset eller utilgjengelig. 

 

Patenter 

Den utviklede teknologien i denne pressemeldingen har fem patenter i Japan og én i utlandet. 
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### 

 

Om Mitsubishi Electric Corporation 

Med nesten 100 års erfaring i å levere pålitelige produkter av høy kvalitet er Mitsubishi Electric Corporation 

(TOKYO: 6503) en anerkjent markedsleder innen produksjon, markedsføring og salg av elektrisk og 

elektronisk utstyr som brukes innen informasjonsbehandling og kommunikasjon, romfart og 

satellittkommunikasjon, forbrukerelektronikk, industriteknologi, energi, transport og anleggsutstyr. 

Mitsubishi Electric følger konsernets slagord, Changes for the Better (Endringer til det bedre), og 

miljøslagordet, Eco Changes (Øko-endringer), og bestreber seg på å være et globalt, ledende grønt selskap 

som beriker samfunnet med teknologi. Selskapet registrerte en konsolidert konsernomsetning på 4 444,4 

milliarder yen (i samsvar med IFRS; USD 41,9 milliarder*) i regnskapsåret som endte 31. mars 2018. Hvis 

du vil ha mer informasjon, kan du gå til: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Ved en valutakurs på 106 yen per amerikanske dollar. Kursen er gitt av Tokyo Foreign Exchange Market  

31. mars 2018 

 


