Terrein Verlichting
Voordelen van led voor uw bedrijfsterrein
Goede verlichting van bedrijfs- en parkeerterreinen is zeer belangrijk uit het oogpunt van
veiligheid, zowel ter voorkoming van diefstal,
vandalisme als (parkeer-) schade. Lumosa kan
zorgen voor een optimale verlichting van uw
terrein met alle voordelen die led kan bieden. Zo
is led verlichting veel duurzamer van aard, zorgt
het voor gelijkmatige verlichting en zijn kleuren
aanzienlijk natuurgetrouwer dan conventionele
lampen. Het heldere en witte licht afkomstig van
de led lampen is niet alleen efficiënter en natuurlijker, maar haalt het mooiste van een
omgeving naar boven, geeft meer veiligheid en resulteert in betere camera bewakingsbeelden.

Minimale lichthinder en gelijkmatige lichtverdeling
Om lichthinder en lichtvervuiling zo veel mogelijk te
voorkomen is Lumosa terreinverlichting in staat het
licht heel gecontroleerd te distribueren, waardoor
een veel betere gelijkmatigheid gerealiseerd wordt
dan met conventionele lampen. Dit betekent dus
minimale lichtverstrooiing en geen overlast van de
verlichting voor aangrenzende gebouwen en
terreinen. Hierdoor geeft dit concept minimale
verblinding en wordt tevens de gevel van het gebouw
of terrein goed verlicht. Daarnaast zijn de
lichtniveaus van de led verlichting eenvoudig aan te
passen en zelfs te dimmen of versterken.
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Besparen op energie met een langere levensduur
Led terreinverlichting van Lumosa is bijzonder energiezuinig. Door de betere
gelijkmatigheid van het licht, is het mogelijk om lagere gemiddelde lichtniveaus voor te
schrijven bij gelijkblijvende of zelfs verbeterde minimum lichtniveaus. Dit resulteert in
een flinke besparing op de energienota, uiteindelijk toch een van de belangrijkste
beweegredenen om te kiezen voor led verlichting. Ten slotte benodigen de led lampen
van Lumosa ook praktisch geen onderhoud, wat uiteindelijk een extra besparing te
weeg kan brengen.

LED verlichting kan flinke voordelen bieden voor uw onderneming.
In het kort:
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Sterk verlaagd energieverbruik (70% minder)
Wit, helder en gelijkmatige verlichting
Natuurlijke kleureweergave voor gevels en terreinen
Regelbare lichtniveaus
Minimale lichthinder en lichtverblinding
Praktisch onderhoudsvrij en een lange levensduur
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