ELITNÉ LED
OSVETLENIE
PRE LYŽIARSKE
STREDISKÁ
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Úspora energie
Svietidlo Arctic Beam produkuje 31 000 lumenov pri spotrebe energie 280 Wattov. S viac ako 110 lumenmi
na jeden Watt je svietidlo Arctic Beam účinnejšie ako plynové výbojky, napr. vysokotlaké sodíkové a
halogenidové výbojky. V závislosti od charakteristiky svahu a požadovaných úrovní osvetlenia znižuje
svietidlo Arctic Beam náklady na energiu až o 50%.
Diaľkovo stlmiteľná intenzita
Systém diaľkového ovládania svietidla Arctic Beam umožňuje
prevádzkovateľom strediska monitorovať, prepínať a tlmiť
intenzitu svietidiel Arctic Beam individuálne alebo v skupinách.
Ovládací systém sa ľahko inštaluje, rozmiestňuje, obsluhuje a
udržiava. Systém bol špecificky testovaný v hmle a
vysokohorských podmienkach.
Softvér systému diaľkového ovládania svietidla Arctic Beam
je prístupný cez webový prehliadač, ktorý podporuje rozhranie
Microsoft Silverlight na počítačoch so systémom Windows alebo
Mac a prostredníctvom akéhokoľvek tabletu, zariadenia iPad alebo
smartfónu s nainštalovanou aplikáciou Slope Lighting Solutions.
S diaľkovým ovládaním svietidla Arctic Beam a smartfónom dokážu
prevádzkovatelia lyžiarskeho strediska vytvoriť na lyžiarskych svahoch
neobyčajný svetelný zážitok.

Lepšia kvalita osvetlenia
Vyšší jas, lepší kontrast,
znižuje účinok bieleho
oslepenia, okamžité svetlo,
vysoko účinné LED

Diaľkové ovládanie
Bezdrôtové znižovanie intenzity
osvetlenia a programovanie
časov osvetlenia, monitorovanie
spotreby energie v reálnom čase
Mac/IOS/Windows/Android

Udržateľná koncepcia
Spotrebuje až o 50% menej
energie, veľmi nízka úroveň
svetelného smogu, žiadne
toxické materiály, veľmi dlhá
životnosť, kompaktné rozmery a
nízka hmotnosť

Flexibilný dizajn
Rôzne uhly svetelného lúča,
jednoduchá inštalácia,
nastavenie otočenia a sklonu
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Omnoho efektívnejšie osvetlenie
Svietidlo Arctic Beam generuje viac užitočných
lumenov pre ľudské oči ako iné svietidlá. Príčinou
je, že ľudské oko je citlivejšie na vlnové dĺžky,
ktoré emituje svietidlo Arctic Beam, ako na
vlnové dĺžky, ktoré emitujú plynové výbojky.
Na sietnici ľudského oka sa nachádzajú dva prvky
citlivé na svetlo, tyčinky a čapíky. Tyčinky nám
poskytujú schopnosť nočného (skotopického)
videnia a čapíky nám zabezpečujú denné
(fotopické) videnie. Tabuľka jasne znázorňuje,
že svetlo emitované svietidlom Arctic Beam
spadá do spektra skotopickej citlivosti oka –
väčšina svetla emitovaného plynovými výbojkami
(spektrum SONT(t)) spadá mimo skotopickej
citlivosti.
Pomer skotopickej svietivosti (alebo lumenov) a
fotopickej svietivosti v svietidle sa nazýva pomer
S/P, čo predstavuje multiplikátor, ktorý určuje
zrejmý vizuálny jas svetelného zdroja, ako aj
to, koľko emituje svietidlo takého svetla, ktoré
je užitočné pre ľudské oko, čo sa označuje ako
vizuálne účinné lumeny (VEL). Aby sme získali
hodnotu vizuálne účinných lumenov svetelného
zdroja, musíme vynásobiť jeho špecifickú
hodnotu lumenov multiplikátorom pre daný
svertelný zdroj. Pomer S/P pre LED je 2,1, pre
nízkotlaký sodík 0,38, pre vysokotlaký sodík
0,58 a pre HID halogenid 1,49. Vyššia hodnota
pomeru S/P znamená vyšší vizuálny jas a ostrejšie
videnie.

Dlhá životnosť
Vypočítaná životnosť LED použitých v svietidle
Arctic Beam je veľmi dlhá: po 50 000 hodinách
používania emituje svietidlo Arctic Beam ešte
stále 80% svojho pôvodného svetelného výkonu
a po 68 000 hodinách 70% svojho pôvodného
svetelného výkonu. Ak sa svietidlo Arctic Beam
prevádzkuje s nižším výkonom a/alebo je
často stlmená jeho intenzita, jeho životnosť sa
ešte predlžuje, pričom si stále zachováva 70%
svojho pôvodného svetelného výkonu. Náklady
na výmenu sú výrazne nižšie v porovnaní s
plynovými výbojkami, ktoré vo všeobecnosti
vydržia menej ako 20 000 hodín a strácajú
najmenej 25% svojho pôvodného svetelného
výkonu.

Menej svetelného smogu
Svietidlo Arctic Beam výrazne prispieva k
znižovaniu svetelného smogu. V kontraste s
plynovými výbojkami, ktoré emitujú svetlo v
širokom rozptylovom uhle a žiaria v rozsahu 360°,
pričom svetlo zostáva uväznené v armatúre,
LED sú smerovým zdrojom svetla, ktoré sa vždy
emituje smerom dopredu v uhle 120°. To nám
umožňuje zamerať svetlo na miesta, v ktorých
je naozaj potrebné a využívať tak svetelný zdroj
účinnejšie, vďaka čomu sa výrazne znižuje úroveň
svetelného smogu. Využitím reflektorov s uhlom
svetelného lúča 36°, 46° a 60° dokáže svietidlo
Arctic Beam koncentrovať svetlo ešte presnejšie.

Znížený vplyv účinku bieleho oslepenia
Tzv. biele oslepenie je poveternostný jav, pri
ktorom sa výrazne znižuje viditeľnosť a kontrast
počas hustého sneženia. Horizont úplne
zanikne a oko nevidí žiadne referenčné body,
čo spôsobuje veľmi obtiažnu orientáciu lyžiarov
na svahu. Svietidlo Arctic Beam vďaka svojmu
smerovému lúču preniká týmto poveternostným
javom lepšie ako difúzne svetlo plynovej
výbojky a prispieva tak k lepšej viditeľnosti a
bezpečnejšej jazde na lyžiach.

konvenčné osvetlenie verzus LED Arctic Beam osvetlenie
Vľavo: Konvenčné osvetlenie.
Vpravo: Svah osvetlený svietidlami Arctic Beam.
Všimnite si rozptýlené svetlo na ľavej strane
Všimnite si absenciu rozptýleného svetla a
svahu.
vysokého jasu svetla zo svietidiel Arctic Beam.
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Žiadne toxické prvky
Svietidlo Arctic Beam neobsahuje žiadne
nebezpečné chemické látky, na rozdiel od
plynových výbojok, ktoré obsahujú ortuť, ktorá je
v prípade úniku do prostredia toxická. Likvidácia
ortute vyžaduje špeciálne postupy a opatrenia.
Lepšie podanie farieb
S minimálnym indexom podania farieb (CRI)
s hodnotou 70 zabezpečuje svietidlo Arctic
Beam prirodzenejší vzhľad farebných lyžiarskych
kombinéz a lyžiarskeho vybavenia na svahu.
Plynové výbojky – s výnimkou halogenidových
lámp – majú veľmi zlý index CRI, čo spôsobuje,
že objekty strácajú svoje prirodzené farby a jas.
Rôzne teploty farieb
Svietidlo Arctic Beam má dve štandardné teploty
farieb: 4000 K a 6000 K. 6000 K je preferované
z dôvodu vyššej účinnosti a vyššiemu jasu
a viditeľnosti. Aj napriek tomu, je vedecky
dokázané, že jasné svetlo a teplota farby nad
4000 K môže mať negatívny vplyv na nočný
život živočíchov, napr. narušenie obdobia
odpočinku, dezorientácia a obmedzenie oblasti
aktivity. Z toho dôvodu je v niektorých krajinách
a oblastiach zákonom prikázané používanie
nočného osvetlenia s teplotou farby 4000 K
alebo nižšou.

Okamžité zapnutie-vypnutie
Zahrievanie a oneskorenie v prípade svietidla
Arctic Beam absentuje. Plynové výbojky vyžadujú
časový interval 1 až 15 minút na dosiahnutie 90%
svojho celkového svetelného výkonu. Okrem
toho po vypnutí musia tieto svietidlá pred ich
opätovným zapnutím určitý čas chladnúť. Tento
časový interval sa nazýva čas oneskorenia a môže
mať dĺžku 20 alebo dokonca viac minút.

Optická flexibilita
V závislosti od požadovanej úrovne osvetlenia
je svietidlo Arctic Beam k dispozícii s rôznymi
uhlami svetelného lúča (36°, 46°, 60°).
Jednoduchá a flexibilná inštalácia
Spoločnosť Slope Lighting Solutions ponúka
flexibilný podporný systém pre upevnenie
jedného, dvoch alebo troch svietidiel Arctic
Beam na drevený stĺp. V prípade oceľových
a betónových stĺpov majú lyžiarske strediská
zvyčajne vlastné metódy upevnenia, ale v
prípade potreby radi pomôžeme s vytvorením
individuálneho riešenia.
Výhodou nízkej hmotnosti svietidla Arctic Beam
je fakt, že nie je potrebné montovať ťažké
podporné stĺpy. Táto vlastnosť je mimoriadne
atraktívna na svahoch, na ktorých sa nenachádza
žiadna iná podporná infraštruktúra. Spoločnosť
Slope Lighting Solutions môže dodať oceľové
sklopné stĺpy, ktoré môže obsluhovať jedna
osoba pri inštalácii svietidiel Arctic Beam.
Po namontovaní sa poloha svietidla Arctic
Beam stále dá zmeniť rukou (natočenie a sklon)
a zamerať pomocou voliteľného laserového
zameriavacieho nástroja.

Faktor tvaru
So svietidlom Arctic Beam sa ľahko manipuluje
vďaka jeho nízkej hmotnosti a kompaktným
rozmerom v porovnaní s tradičnými svietidlami.
Preprava a inštalácia je finančne nenáročná.

Riešenie na kľúč
Štandardne ponúkame svietidlo Arctic Beam
ako riešenie na kľúč: pripravené káblové
pripojenia, predinštalované elektrické skrinky,
nakonfigurovaný systém diaľkového ovládania
osvetlenia a softvér, ako aj závesný materiál, sú
súčasťou dodávky takéhoto riešenia.

Nádherný a inovatívny dizajn
Pojem „Tvar sleduje funkčnosť“ mimoriadne
vystihuje svietidlo Arctic Beam. Jeho
nekompromisný dizajn odráža jeho
charakteristické svetlo: jasný a smerujúci vpred.
Zaoblený tvar, zakrivené rebrovanie a úzke otvory
prepožičiavajú armatúre robustný a výrazný,
futuristický vzhľad. Zaoblené teleso sa zahrieva a
roztápa sneh.
Otvory medzi rebrovaním zabraňujú hromadeniu
snehu a umožňujú úlomkom a nečistotám
prepadnúť cez ne. Dizajn predstavuje skok
do budúcnosti a skutočne vyčnieva z radu v
porovnaní s najbežnejšími svietidlami.
Svietidlo Arctic Beam zapadá do davu na svahu:
športové, elegantné a pripravené prispieť k
udržateľnému prostrediu zimných športov.
Svietidiel Arctic Beam predstavuje zimné
športy 2.0!

Udržateľnosť: Volanie po
udržateľnosti lyžiarskych športov
Lyžiarske strediská majú tendenciu veľmi vysokej
spotreby energie. Odhaduje sa, že lyžiarske
strediská by mohli ušetriť stovky megawatthodín
energie jednoduchým prechodom na novšie,
ekologickejšie technológie. Pre jediné lyžiarske
stredisko by to neznamenalo len okamžitú
úsporu desiatok tisícov Eur ročne, ale aj zníženie
emisií oxidu uhličitého o milióny ton.
Aj napriek tomu, že osvetlenie spotrebuje
omnoho menej energie ako snežné delá a
lanovky, súčasné technológie osvetlenia sú
neefektívne, spôsobujú svetelný smog, obsahujú
toxické prvky a z dôvodu ich krátkej životnosti si
vyžadujú výmenu.
Svietidlo Arctic Beam prežije celý jeden život
aktívneho lyžiara!

Za posledných desať rokov boli vytvorené viaceré
programy trvalej udržateľnosti v lyžiarskych
strediskách v Európe a v severnej Amerike. Ich
cieľom je vzbudiť pozornosť lyžiarskej verejnosti
v boji proti klimatickým zmenám a propagovať
trvalo udržateľné horské turistické strediská.
Spoločnosť Slope Lighting Solutions podporuje
tieto snahy svietidlom Arctic Beam.
www.nsaa.org/environment/sustainable-slopes
www.mountainridersalliance.com
www.alpine-pearls.com

SVETELNÝ PLÁN
Určenie počtu svietidiel potrebných na
optimálne osvetlenie lyžiarskych svahov je
náročnou úlohou. Spoločnosť Slope Lighting
Solutions využíva najmodernejší simulačný
softvér na vytvorenie svetelného plánu pre
lyžiarske svahy a lyžiarske trate. Naše svetelné
plány sú založené na vašich požiadavkách, ako
aj na smerniciach národnej asociácie lyžiarskych
stredísk (NSAA) v spojení s osvetľovacou
spoločnosťou severnej
Ameriky (IESNA) a
európskym štandardom
pre exteriérové
športové osvetlenie
NEN-EN 12193.

O spoločnosti
Slope Lighting Solutions
Slope Lighting Solutions je jedinou spoločnosťou
v globálnej oblasti športového osvetlenia, ktorá
sa venuje výlučne osvetleniu lyžiarskych svahov
a lyžiarskych tratí. Požiadavky na osvetlenie
lyžiarskych svahov, ako aj náročné a inšpirujúce
vysokohorské prostredie, doteraz nikdy neviedli
k vývoju svietidla, ktoré zapadne do prostredia
technicky aj vizuálne.
Spoločnosť Slope Lighting Solutions to
dosiahla predstavením svietidla Arctic Beam.
Svietidlo Arctic Beam je svietidlo na báze
LED technológie, ktoré výrazne vytŕča z radu
plynových výbojok, ktoré sa bežne vyskytujú na
svahoch.

Spoločnosť Slope Lighting Solutions je
súčasťou skupiny spoločnosti Seaborough
(www.seaborough.com).
Zameriava sa na výskum materiálov a elektroniky,
ako aj na fotometrické testovanie a v rámci
procesu navrhuje, vyvíja a propaguje prelomové
inovácie a aplikácie určené pre svetelný
priemysel.

Dane produktu
Technické údaje svietidla, 4000 K
Svetelný tok

31 000

Svetelná účinnosť

110 lumenov/Watt pri plnom výkone

Náhradná teplota chromatickosti (CCT)

4000 K

Index podania farieb (CRI)

70 (vyšší CRI na požiadanie)

Uhol svetelného lúča (FWHM)

36°, 46°, 60°

Technické údaje svietidla, 6000 K
Svetelný tok

31 000

Svetelná účinnosť

110 lumenov/Watt pri plnom výkone

Náhradná teplota chromatickosti (CCT)

6000 K

Index podania farieb (CRI)

70 (vyšší CRI na požiadanie)

Uhol svetelného lúča (FWHM)

36°, 46°, 60°

Všeobecné informácie
Názov produktu

Arctic Beam

LED zdroj

Cree XHP50 custom COB

IP hodnota

65

Optika

Reflektorový systém

Farebná armatúra

Snehová biela

Materiál

Práškovaný hliník

Prevádzková teplota

-40 °C / +25 °C

Životnosť

50 000 hodín1 (L80)

Hmotnosť

5,6 kg

Rozmery (d x š x v)

470 mm x 188 mm x 190 mm

Elektrické údaje
Spotreba prúdu

280 W

Vstupné napätie

110-277

Výstupné napätie

42 V

Výstupný prúd

6,7 A

Účinnosť

0,95

Stlmiteľná intenzita

áno (1-10 V)

Zdroj: Cree Xlamp XHP50 White, súhrn dlhodobého testu, 5. marec 2015.
L80 50 000 znamená, že svietidlo Arctic Beam stále emituje 80% svojich pôvodných lumenov aj po 50 000 hodinách.

1

UL, CSA v konaní

Main Office
Slope Lighting Solutions B.V.
Eva Besnyostraat 26
1087 KR Amsterdam
The Netherlands
+31 (0)20 2612462
info@slopelightingsolutions.com
www.slopelightingsolutions.com
www.arcticbeam.com

Sales
Austria, Switserland, Germany, South Tirol
Colwin Gmbh
Hochfügenerstrasse 154
6264 Fugenberg
Austria
Marcel Schaddelee
+43 528 8623 56
m.schaddelee@slopelightingsolutions.at

North America
Infocite International Inc.
1636 Rue Delage
J7G 3A9 Boisbriand (Quebec)
Canada

Finland, Norway, Sweden
Nunnu Kivikari
Kirsikkatie 34
02450 Sundsberg
Finland

Slovakia, Poland, Czech Republic
Grasstechnic s.r.o.
D. Makovického 1612/55
034 01, Ružomberok,
Slovakia

Daniel Chevalier
+1 514 386 8899
daniel@slopelightingsolutions.com

Nunnu Kivikari
+358 400 701818
nunnu@slopelightingsolutions.com

Rudolf Macháček
+421 (0)44 432 37 55 / +421 908 525 232
info@grasstechnic.sk
www.grasstechnic.sk

