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Performance through Technology - Tar high baybelysning till nya ljusflödesnivåer med överlägsen
ljuskontroll. Haloprism™ är försedd med senaste
LED-teknik och dess framstående dynamik och
hållbar prismatisk glasoptik. Resultatet är en produkt
som levererar det högsta LED-ljusflödespaketet,
den längsta systemlivslängden och en high bayarmaturlösning som kräver minsta möjliga underhåll.
I över 120 år har Holophane åtnjutit
ett avundsvärt anseende över hela
världen för sin kompetens, kvalitet
och innovation inom belysning.
Ända från företagets barndom, när
det banade väg för sin berömda
glasrefraktor, har namnet Holophane
varit ständigt närvarande som
en ledare inom armatur - och
belysningsdesign. Haloprism är en
fortsättning på denna stolta tradition.

optik/ljuskälla
> Finns med 5 ljusspridningar: Fokuserad,
Intensiv, smal, bred och extensiv
> Fyra ljusflödespaket som sträcker
sig från 15 000 till 60 000 lumen
> 80CRI
> 4 000 °K färgtemperatur
> Hogeffekts-LEDs som stress testats
> Effektivitet upp till 153 lumen per watt
> Integrerar LED-teknik med medel och
hög effekt

godkännanden

Belysning och produktivitet
Bra belysning på arbetsplatsen är
avgörande för att uppnå ett optimalt
arbetsresultat. Effekterna av bra belysning
har i vetenskapliga tester visat sig ha en
positiv inverkan på människors hälsa
och välbefinnande på arbetsplatsen.
Bättre belysning har en positiv inverkan
på arbetsresultat (i termer av högre
arbetshastighet och lägre felfrekvens),
säkerhet, olycksfrekvenser, frånvaro,
hälsa och välbefinnande. Till exempel
inom tillverkningsindustrin, kan bra
belysning förväntas bidra till att öka
produktiviteten med upp till 11 %.

Uppfyller EN60598
DIN 18032-3:1997-04*
IP IP20 armatur, IP65 tillgängligt alternativ
IP65 optisk kammare
Ta upp till 55˚C
* Provning av säkerhet mot bollen kasta för
Sports Halls (gymnastik, spel och multi-purpose
användning)
För mer information kan du besöka
Holophanes webbplats
www.holophane.co.uk

Typisk armaturprestanda
Konfiguration Levererade lumen
Effektförbrukning
Drivström
					

Beräknad livslängd för
LED-modul

					

(L70B50 @Tq 30˚C)**

HAL.LA1548
HAL.LA2048
HAL.LA3048
HAL.LA4048
HAL.LA5048
HAL.LM1548
HAL.LM2048
HAL.LM3048
HAL.LM4048
HAL.LM5048
HAL.LM5548
HAL.LM6048

100,000+ timmar
100,000+ timmar
100,000+ timmar
100,000+ timmar
100,000+ timmar
100,000 timmar
100,000 timmar
100,000 timmar
100,000 timmar
100,000 timmar
100,000 timmar
100,000 timmar

c. 15 000
c. 20 000
c. 30 000
c. 40 000
c. 50 000
c. 15 000
c. 20 000
c. 30 000
c. 40 000
c. 50 000
c. 55 000
c. 60 000

143 W
196 W
293 W
383 W
519 W
108 W
163 W
213 W
299 W
383 W
426 W
475 W

520mA
700mA
525mA
730mA
940mA
350mA
525mA
230mA
325mA
415mA
460mA
510mA

Notera: Data är korrekt vid tryckningen.
**För övriga live metriska data i enlighet med IEC PAS62722-2-1 och 62717 kan du kontakta Holophanes representant
för mer information.

Varför glasrefraktorer?
Av alla material som finns tillgängliga idag (plast, akryl, polykarbonat), har Holophane valt att
fokusera sin intellektuella energi på glas av en enkel anledning ... nyttan för dig som kund. Glas
är i själva verket ett mycket svårt material att arbeta med vid tillverkning, men vi har valt att satsa
stort på denna teknik eftersom den har stora ekonomiska fördelar vid tillämpning. Här är bara
några av dessa fördelar ...

Termisk chock
Glas uppvisar mycket låg termisk expansion eller krympning

UV-ogenomträngligt
Glas påverkas inte av solljus och lampenergi.
Ingen förändring vid långvarig exponering för solljus eller lampa.

Lång livslängd
Försämras inte över tid!

Temperaturmotstånd
Typiska armaturtemperaturer ligger bekvämt
inom smältpunkten för glas.

Kemisk beständighet
Kommer du ihåg provrören på kemilektionerna? Glas är
idealiskt för industriella miljöer och aggressiva atmosfärer.

Liten smutsansamling
Glas alstrar inte elektrostatisk laddning till
skillnad från metaller och plaster.

Återvinningsbart
Tillverkat av returglas.

TM

Vilken LED-konfiguration?
I takt med att LED-tekniken utvecklas och förbättras ser branschen allt fler olika
LED-paket som introduceras på marknaden. Varje LED-typ har sin egen specifika
fördel som gör att Holophane levererar den produkt som bäst passar din tillämpning
och dina krav.
Haloprism med LA-teknik
> Längre livslängd.
> Passar högre omgivande operativa miljöer.
> Utformad för industriella tillämpningar.
Haloprism med LM-teknik
> Hög effekt på upp till 153 lpw.
> Levererar enastående ROI.
> Lämpar sig för icke-korrosiva allmänna belysningstillämpningar.
Detta skräddarsydda förhållningssätt till våra Haloprism-produkter garanterar att
vi införlivar den senaste tekniken och levererar den optimala belysningslösningen.

FÖR ATT MINSKA ENERGIKOSTNADERNA?
SKRUVA UPP TEKNIKEN

MINSKAT
UNDERHÅLL
ENERGY SAVING:
HOLOS Controls: Med inkopplad ljusstyrning
erbjuds upp till 60% lägre energiförbrukning

TM

Holophanes optiska design
I dagens extremt konkurrensutsatta miljö blir det allt viktigare att minska
driftskostnaderna för att förbättra lönsamheten. Holophane är din expert
när det gäller att leverera de mest effektiva belysningslösningarna för att
hjälpa dig att nå detta mål. Genom att utnyttja en av de mest avancerade
teknikerna som finns tillgängliga, kan du uppnå en energibesparing på upp
till 60 %* över befintliga installationer som bygger på punkt för punkt-byte.
Med Holophanes HALOPRISM-optik kan du förkorta installationstiden
och minska långsiktiga underhållskostnader. Den ger även ytterligare tre
fördelar som standard, vilket kan öka din avkastning på investeringen.

Glasrefraktor
Den stora fördelen med glas jämfört
med aluminium eller plast är dess låga
elektrostatiska laddning, vilket gör det mindre
känsligt för damm- och smutsansamlingar
över tiden. En glasrefraktor har en mycket
lägre ljusnedgång över tiden jämfört med
aluminium eller plast. Man behöver färre
armaturer, vilket avsevärt minskar installations-,
drift- och underhållskostnaderna.

Självrengöringseffekt
Halvtorusglasoptiken och de vertikala
ventilationshålen i kylelementstommen arbetar
tillsammans för att skapa en självrengörande
optik. Värmen som armaturen alstrar hjälper till
att kanalisera svalare och tätare luft över den
lågstatiska optiska glasytan vilket förhindrar
avsättning av dammpartiklar. Om rengöring
krävs av den släta utsidan, kommer den att
se helt "ny" ut efter en enkel avtorkning.
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Diagrammet intill visar Holophane glasreflektor/
refraktorunderhållsfaktorer under en
10-årsperiod utan rengöring. Dessa kurvor
kan användas med förtroende för att beräkna
exakta belysningsnivåer under installationens
valda underhållsliv.
Den lägre smutsfällningen hos Holophanes
industriella armaturer ger mer ljus från färre
armaturer vilket leder till lägre driftskostnader.
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*Jämfört med en 400W HID-krets.

FÖR ATT FÅ MER LJUS?
INSTALLERA FÄRRE ARMATURER

prestanda

Termisk hantering
En fullt ventilerad Haloprism™- armatur med inre och yttre omkretsventilationsöppningar och
en ventilerad drivkammare optimerar kylning genom naturlig konvektion av värmekänsliga
elektroniska komponenter. Detta ger marknadsledande ljusflöde och ger samtidigt en lång
livslängd. En komplett "genomventilation" av drivelektronikkammaren garanterar minimal
dammansamling.
Haloprism™ utnyttjar alla tre värmeöverföringsprinciper; ledning, konvektion och strålning för att
säkerställa att högeffekts-LEDs som är monterade på aluminiumstödda PCB- och elektroniska
drivers hanteras termiskt på ett bra sätt och väl inom deras gräns för att maximera systemets
livslängd.

1

Värme som alstras av LEDs gör
att luft accelererar ovanför armaturen

2

Denna stigande omgivande luft drar in kallare
och tätare luft underfrån armaturen

3

4

Kallare luft passerar genom det ventilerade 		
drivutrymmet som ligger på avstånd
från värmen som alstras av LED
Denna kallare luft passerar ytan på de lågstatiska
prismatiska glasrefraktorerna och accelererar
när den rör sig genom de vertikala hålen i
armaturens kylelementstomme - venturitypeffekt

5

Det starkt ledande materialet på armaturens
kylelementstomme och ventilerade hål på
stommen utnyttjar konvektion för att överföra
värme som alstras av LED

6

Den böjda designen på kylelementstommen leder
till en "coanda"-effekt där luften skickas horisontellt
längs fenorna, vilket ytterligare förbättrar
värmeöverföringen

7

När cykeln får fart, har luftflöden över den
lågstatiska glasoptiken simulerats att nå hastigheter
på upp till 1,44 km/h i en omgivande temperatur
på 25 °C

LEDNING

FRÅN LED-ÖVERGÅNG TILL
ARMATURKYLELEMENTSTOMME

KONVEKTION

FRÅN ARMATURKYLELEMENTSTOMME
OCH DRIVELEKTRONIK TILL
OMGIVANDE LUFT

STRÅLNING

MER AKTIV I TEMPERATURER
ÖVER 25 °C

specifikation

funktioner och fördelar

Armaturen utnyttjar PrismaLED-optik som
består av tre dubbelaktiva, prismatiska
glaslinser som tillverkats av kalksodaglas (SiO274Ca011Na2O13) och
som monterats med specialdesignade
rostfria, deformerbara klämmor för att
hålla det prismatiska glaset på plats.
Det fullt ventilerade, flänsförsedda
armaturchassit är tillverkat av LM20aluminium (AlSi12Cu) för att maximera
värmeöverföringen. Armaturen, med inre
och yttre omkretsventilationsöppningar
och en ventilerad driverkammare, utnyttjar
alla tre värmeöverföringsprinciper;
ledning, konvektion och strålning, för
att säkerställa att LED-lamporna, som
är monterade på aluminiumstödda
PCB- och elektroniska driver, hanteras
termiskt. De prismatiska glaslinserna
är förseglade i huvudarmaturchassit
med en stansad packning som har
tråddragningshål på insidan för att
garantera att IP65 upprätthålls.

Unik ventilerad design
> Fenförsedd armaturdesign med inre
och yttre omkretskammarventiler
som utnyttjar ledning och konvektion
för att säkerställa att värme leds
bort från LED så att en lång
systemlivslängd upprätthålls.
> Ventilerade drivkammare optimerar
kylning genom naturlig konvektion av
luft över värmekänsliga elektroniska
komponenter och säkerställer
minimal dammansamling.
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Exceptionell optisk prestanda
> Innehåller PrismaLED-teknik som
ger en fullständigt strålande effekt
som korrekt kontrollerar LED
effekt och minskar bländning.
> Glasrefraktorteknik med rundade
"ljusblandningsprismor" på den inre
ytan och skarpare "ljuskontrollerande"
prismor på den yttre ytan hjälper till
att "blanda och forma" ljuseffekten.
> Fyra spridningar som tillgodoser ett
brett utbud av hög monteringshöjd
och krav på mellanrum.

Förbättrat ljusflödesunderhåll
> Låg elektrostatisk "halvtorus"
glasoptik och vertikala ventilationshål
i armaturens kylelementstomme
arbetar tillsammans för att skapa ett
självrengörande optiskt system.
> Glasoptik har visat sig minimera
damm- och smutsansamling över
tiden och dramatiskt förbättra
ljusflödesunderhållet under dess livstid.
Högeffektiv LED-teknik
> Högkvalitativa, effektiva LEDs
tillsammans med det senaste inom
LED-drivers garanterar att man
får det bästa ljusflödet per watt
och en lång systemlivslängd.
Fullt kontrollerbar armatur
> DALI (3 x DALI-adresser), och 1-10 V 		
analoga kontrollalternativ tillgängliga.
> Fullt integrerbar med
Holophanes HOLOS-system.
> Lokal kontroll via fristående
1-10 V infraröd närvarodetektor
(HEL.PIR) - tillbehör.
> Anslutning till "plug and play"-kontroller.

Kundnytta uttryckt i siffror på en nybyggnation
HALOPRISM™ jämfört med en motsvarande LED high bay.

Det är viktigt att köpare av industri- och
lagertillämpningar hittar sätt att minska
mängden energi som krävs för att lysa
upp sina anläggningar. HALOPRISM™
är den första LED high bay-armaturen
som omedelbart kan ersätta 400 W
HID high bays och möjliggör betydande
energibesparingar. LED ger också
omedelbart ljus och möjlighet att
dimma ljusnivån direkt. HALOPRISM™
är fullt dimmbar (DALI & 1-10V), så
att ännu mer energi kan sparas.

nybyggnation

År 1
energiförbrukning

Produkt som används
28 HALOPRISM™ high bay-armaturer
> Ljusflöde: ca 40 000 lm

58,000
47,000

kWh

Haloprism™

Motsvarande
LED high
bay-armatur

kWh

> Ljuseffekt: 111 lm/W
45 motsvarande LED high bay-armaturer
> Ljusflöde: 24 000 lm
> Ljuseffekt: 82 lm/W

Designparametrar
> 10 000 timmar

Fördelar

> Smutsig miljö

> 19 % energibesparing år 1

> Reflektanser C50 %, W30 %, F10 %

> 38 % färre armaturer minskar
installationskqostnaderna

> Rummets mått (m):
Längd: 50, Bredd: 30, Höjd: 9

> Förbättrad ljuskontroll

> Armaturmonteringshöjd på 9 m

> Bättre likformighet

> Total yta 1500 m2

> Låg bländning

> Mållux: 500, Enhetlighet: > 0,60
per BSEN12464-1 2011

> Exceptionellt vertikal belysning

> Anläggningens drifttid 12 h
per dag, 365 dagar om året
> Rengöringscykel 2 år

> Över 6 ton CO2 sparas

År 1
total CO2

24,630

30,100
kg

kg

Haloprism™

Motsvarande
LED high
bay-armatur

Kundnytta uttryckt i siffror vid en eftermontering

Haloprism™ jämfört med konventionella HID- och lysrörsarmaturer.

eftermontering
Nya armaturer

Befintliga armaturer

HALOPRISM™

high bay-armaturer

84 400 W HIE high bay-armatur

50

> Ljusflöde: ca 32 500 lm

> Ljusflöde: ca 20 000 lm

> Ljuseffekt: 75 lm/W

> Ljuseffekt: 153 lm/W

eller

> Ljuseffekt: 75 lm/W

> 55 % energibesparing år 1
kontra 6 x 80 W T5 lysrörsarmaturer
> Över 55 ton CO2 har sparats in
> Förbättrar belysningen
från 506 lux till 643 lux
resulterar i:
> Förbättrad arbetsprestation
> Färre kasseringar
> Färre olyckor

År 1
energiförbrukning

159,000
kWh

115,000
kWh

Haloprism™

Typisk 400W
HIE-armatur

Typisk 6x80 WT5
lysrörsarmatur

År 1
total CO2

83,319
kg

60,132
kg

26,916
kg

Haloprism™

Typisk 400W
HIE-armatur

Återbetalningsperiod 4,2 år

Typiskt
6 x 80 W T5

Återbetalningsperiod 2,7 år

Haloprism™

> 68 % energibesparing år 1
kontra 400 W HIE-armatur

> Ljusflöde: 39 300 lm

kWh

Typiskt
400 W HIE

Fördelar

50 6 x 80 W lysrörsarmaturer

51,000

Avskrivningar på eftermontering
inklusive armatur- och driftskostnader

Typisk 6x80 WT5
lysrörsarmatur

Kostnader
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

15

14

20

13

19

12

18

11

17

10

16

9

15

8

14

7

13

6

12

5

11

4

10

3

9

2

8

1

7

6

5

4

R

DRG. No.

1

HAL-GA-0001

5

4

3

2

6

9

8

7

11

10

Q

.WL2 - THREE DRIVER OPTION

.EM3 INTEGRATED EMERGENCY VERSION
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MATERIAL

XXX
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FINISH/TRATAMIENTO
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WALL THICKNESS/GROSOR
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MASS/PESO

XXX

GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED +/- 0.3 m.m. & +/- 0.25 DEG.
HOLE TOLERANCE + 0.1 m.m./ - 0.0 m.m.
BURRS, SHARP EDGES AND CORNERS TO BE REMOVED MAX RAD 0.1 m.m.
THREADS TO BE MEDIUM CLASS FIT. (B.S.3643 OR EQUIV.)
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Notera: Specifikationerna för Holophane-armaturen
representerar typiska värden. Alla beskrivningar,
illustrationer, teckningar och specifikationer i
Holophanes katalog och webbplats utgör endast
allmänna uppgifter om de artiklar som de gäller och
får inte utgöra en del av något kontrakt. Företaget
förbehåller sig rätten att ändra specifikationer efter eget
gottfinnande och utan föregående meddelande eller
offentligt tillkännagivande.
*För elektrisk anslutning kan en centrum monterad 5
ledare levereras (2,5 meter)
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**Produktens livslängd kan variera beroende på
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beställningsinformation - armatur

Kod
HAL
		

Haloprism armatur
Kod
Lamptyp (obligatorisk)
.LA1548 LED-board som producerar ca 15 000 lm med en nominell 4 000K fargtemperatur, 80CRI
		
.LA2048 LED-board som producerar ca 20 000 lm med en nominell 4 000K fargtemperatur, 80CRI
		
.LA3048 LED-board som producerar ca 30 000 lm med en nominell 4 000K fargtemperatur, 80CRI
		
.LA4048 LED-board som producerar ca 40 000 lm med en nominell 4 000K fargtemperatur, 80CRI
		
.LA5048 LED-board som producerar ca 50 000 lm med en nominell 4 000K fargtemperatur, 80CRI
		
.LM1548 LED-board som producerar ca 15 000 lm med en nominell 4 000K fargtemperatur, 80CRI
		
.LM2048 LED-board som producerar ca 20 000 lm med en nominell 4 000K fargtemperatur, 80CRI
		
.LM3048 LED-board som producerar ca 30 000 lm med en nominell 4 000K fargtemperatur, 80CRI
		
.LM4048 LED-board som producerar ca 40 000 lm med en nominell 4 000K fargtemperatur, 80CRI
		
.LM5048 LED-board som producerar ca 50 000 lm med en nominell 4 000K fargtemperatur, 80CRI
		
.LM5548 LED-board som producerar ca 55 000 lm med en nominell 4 000K fargtemperatur, 80CRI
		
.LM6048 LED-board som producerar ca 60 000 lm med en nominell 4 000K fargtemperatur, 80CRI
Kod
Ljusspridning (obligatorisk)
			
			
.FD
Fokuserad spridning (SHR 0,7:1 to 0,9:1)
			
.ID
Intensiv spridning
(SHR 0,9:1 to 1,2:1)
			
.ND
Smal spridning
(SHR 0,9:1 to 1,3:1)
			
.BD
Bred spridning
(SHR 1,2:1 to 1,7:1)
			
.ED
Extensiv spridning
(SHR 1,7:1 to 2,2:1)
			 Kod
Optik (alternativ)
			
.FGL
Frostad glaslins (10% bortfall av den totala ljusmängden)
				 Kod
Färg (obligatorisk)
				.C1
Vit RAL9016
					.RAL**** RAL-färg (kundval)**
					Kod
Reglerdon (alternativ)
						.ANF
Analog (0-10 volt DC)*
						
.D4
DALI (upp till 3 st. DALI-adresser)
						.CL7
Programmerad att leverera 70 % av det ursprungliga ljusflödet över armaturens livslängd
						.CL8
Programmerad att leverera 80 % av det ursprungliga ljusflödet över armaturens livslängd
						.CL9
Programmerad att leverera 90 % av det ursprungliga ljusflödet över armaturens livslängd
						Kod
Fixering (alternativ)
							
.SM
Takfäste (fabriksinstallerat takfäste)
							Kod
Klassad (alternativ)
								
.WL2
Våt plats IP65 (levereras med 3, 5-kärnigt flygande bly)
									Kod
Skydd (alternativ)
									.WG
Trådskydd
										Kod
Anslutning (alternativ)
										.FL3
Försedd med 5-ledare anslutning. Längd 3m
											Kod
Inkapsling (alternativ)
											.SF
Silikonfri

Exempel

HAL

.LA1548

.FD

.FGL

.C1

.ANF

.SM

.WL2

.WG

.FL3

.SF

* Endast tillgänglig med .LA2048 och .LM3048.

tillbehör:

Rörelsesensorer - endast med .ANF-alternativ.

Kod
HEL.PIR

Fristående high-bay PIR-kit 20 m analog (1-10V)

OBS! – Alla armaturer som beställs förutom de med alternativ .WL2 eller.
SM är försedda med två karbinhakar för antigen enpunktsupphängning eller
tvåpunktsupphängning.

Standard ”plug and
play”-strömanslutning

Anslutning av ”plug
and play”-kontroller

Fristående PIR (HEL.PIR)

Trådskydd (.WG)

Tvåpunktsupphängning

Våt plats (WL2) version för
LM1548, LM2048 och LA1548

Våt plats (WL2) version
för LM3048, LM4048,
LM5048, LM5548, LA2048,
LA3048 och LA4048

Fabriksinstallerat
takfäste (.SM)

Säkerhets anordning som
Enpunktsupphängning
standard (kedjan ärinte inkluderad)

Ta kontroll
HOLOS3 Air, som drivs av Luxon,
är ett webbaserat övervakningsoch ledningssystem för
belysning med trådlös kontroll.
Det ger användare frihet att
utrusta, konfigurera och styra
sin egen belysning helt för att
maximera energibesparing och
minska koldioxidutsläppen.

Tidigare generationers belysningkontroller
ledde till energibesparingar men var
svåra och dyra att montera i efterhand
och krävde specialiserade tekniker. Efter
installation var de svåra att ändra och
dåligt lämpade att nå upp till ändrade
beläggningsmönster i byggnader.
HOLOS3 Air avlägsnar dessa problem.
Installationen och den inledande
konfigurationen är enkel och kontrollerna
kan ändras med en knapptryckning för
att möta en byggnads skiftande behov.
Resultaten efter jämförelser med befintlig
teknik är imponerande. Systemet kan styra
200 stycken HOLOS3-enheter från en
trådlös gateway jämfört med DALI:s 64.
HOLOS3 Air möjliggör en mängd olika
kontrollstrategier, exempelvis skördande
av dagsljus, beläggningsavkänning,
tidsschemaläggning och sceninställning.
Lösningen tillåter också trådlös
omvandling av sensorer från tredje
part via spänningsfri anslutning till
HOLOS3-adaptrar och fullständigt
personlig kartläggning per användare.

KONTROLLERAD
TEKNIK

Fallstudie

Tunbridge Wells Tennis Centre

Krav

Lösningen

Fallstudie av belysningskontroller

De nyrenoverade inomhustennisbanorna
på sportcentret Tunbridge Wells Sports
Centre krävde en belysningslösning
som levererade de önskade
belysningsnivåerna, minskade
energiförbrukningen och mötte kraven
på de olika sceninställningarna.

Följande kontrollstrategier rekommenderades:

Som ett exempel använder detta kompletta
och nyckelfärdiga Holophane-projekt
Holophanes Haloprism-armatur och
HOLOS2 trådbundna kontrollsystem som
levererade imponerande energibesparingar
för kunden samtidigt som det visuellt
förbättrade användarnas upplevelse i
utrymmet. Liknande besparingar kan
uppnås med HOLOS3 trådlösa system,
med den extra fördelen att man inte behöver
några kontroller med BUS-kablage. Detta
minskar avsevärt installationskostnaderna
och -tiden jämfört med traditionella
trådbundna kontrollsystem.

>	Haloprisms armaturer och HOLOS
kontrollsystem levererar utmärkt visuell
komfort och utmärkta spelförhållanden.
> Det nya belysningssystemet eliminerar
helt de tidigare mörka områden
som förknippades med den gamla
belysningen och presterar väl även
vid ojämna monteringshöjder.
> Det intelligenta HOLOS kontrollsystemet
säkerställer att belysningen dämpas
på oanvända banor genom att
övervaka bananvändning via
närvarodetektorer med lång räckvidd.
> Tre förinställda belysningsnivåer
för underhåll, träning och tävling är
enkla att uppnå via kontrollsystemet
för att minska driftskostnaderna.
> Varje förinställd belysningsnivå
väljs enkelt med en brytare.
Dessa kan justeras vid behov.

57 %
BESPARING

TM
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