
Správne množStvo Svetla v Správnom čaSe, na Správnom mieSte a v Správnej kvalite

osvetlenie
v národných parkoch

Úspory el. energie až 90 % bez vypínania.
Montáž bez novej kableláže.

Montáž bez nových komponentov do rozvádzačov.

Naše riešenia pre realizovanie 
opatrení spĺňajúce podmienky 
podpory formou dotácie NP1 
Environmentálneho fondu:

 na zvýšenie energetickej 
efektívnosti verejného 
osvetlenia

 na zvýšenie bezpečnosti 
pohybu obyvateľov 
a návštevníkov obcí

 na zníženie svetelného 
znečistenia
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kanárske ostrovy
osvetlenie, ktoré 
dovoľuje nerušené 
sledovanie veľkým 
teleskopom 
GranteCan

Správne množstvo svetla v správnom čase, na správnom mieste a v správnej kvalite
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sÚvisLosti

aby observatórium roque de los muchachos 
na kanárskych ostrovoch fungovalo 
dokonale, je potrebné zachovať viditeľnosť 
hviezd a vyhnúť sa akejkoľvek forme 
svetelného znečistenia.

Z tohto dôvodu miestna samospráva prijala 
osobitné zákony a kontrolné nariadenia 
pre verejné osvetlenie okolitých obcí tak, 
aby nerušilo pozorovanie nočnej oblohy.

národné parky: osvetlenie – mestá, obce, krajina
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slCs, slCM
optický systém svietidla je 
upravený na zákazku tak, aby 
zabezpečil, že vlnová dĺžka 
a teplota chromatickosti 
vyžarovaného svetelného 
toku budú spĺňať požiadavky 
lokálnej legislatívy.

SLOS, s.r.o.  •  www.slos.sk
riešenie pre národné parky – pouličné osvetlenie

Správne množstvo svetla v správnom čase, na správnom mieste a v správnej kvalite
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MXs, MXM, MXl
Špičkové riešenie, ktoré
vďaka vysokej účinnosti
zaručuje nižšie tCo;
umožňuje jednoduchú
beznástrojovú údržbu
svietidla.

národné parky: osvetlenie – mestá, obce, krajina
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tHP, tMl
Svietidlá s extra teplou 
chromatickou teplotou 
(2200 k) a pigmentovanými 
šošovkami na dosiahnutie 
požadovaného efektu.

SLOS, s.r.o.  •  www.slos.sk
riešenie pre osvetlenie národných parkov

RiEŠENiE

analyzovali sme polohu svietidiel 
a navrhli výmenu leD diód, 
kalibrovali sme svetelný lúč tak, 
aby sme zabezpečili maximálnu 
kontrolu nad svetelným 
znečistením a farebným 
spektrom v oblasti inštalácie.

navrhnuté svietidlá svietia 
jantárovým odtieňom (amber). 
od miestnej autority z odboru 
astrofyzika (iaC) sme získali 
certifikát proti svetelnému 
znečisteniu.

iaC = instituto de astrofisica de Canarias.

-20 %
svetelného
znečistenia

1200
inštalovaných
svietidiel

Správne množstvo svetla v správnom čase, na správnom mieste a v správnej kvalite
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národné parky: osvetlenie – mestá, obce, krajina

AMBER – výnimočný certifikát z Instituto de Astrofisica de Canarias
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Konektivita (pripojiteľnosť)
eSave ponúka silnú odbornosť v oblasti 
systémov konektivity. Zamerali sme 
sa na urbánne priestory (mestá, 
vidiecke osídlenia, krajiny) a vyvinuli 
funkčnú riadiacu platformu systému, 
ktorá umožňuje pripojiť a integrovať 
najsofistikovanejšie služby smart city.

Nekonečné kombinácie
máme riešenia pre každú špecifickú 
potrebu a požiadavku.

náš sortiment je široký a všestranný 
a umožňuje nám vytvárať riešenia 
na mieru pre každého zákazníka, 
pretože každý projekt vyžaduje 
flexibilitu a individuálny prístup.

Ekologický dizajn a zníženie odpadu
naše riešenia osvetlenia sú založené 
na ekologicky udržateľných, 
sledovateľných a recyklovaných 
surovinách. Certifikáty lCa našich 
zariadení nám umožňujú kvantifikovať 
spotrebu energie a vplyv na životné 
prostredie a vydávať ekologické štítky.

náš záväzok voči životnému prostrediu 
pri výrobe svietidiel presahuje 
priemyselné štandardy. Už niekoľko 
rokov sme na ceste trvalej udržateľnosti.

veríme, že dizajn osvetlenia môže byť 
ekologický a pritom dokáže vyjadriť 
svoju maximálnu funkčnú účinnosť 
a zároveň rešpektovať životné 
prostredie.

vizuálny komfort
môžeme tak spojiť potreby energetickej 
efektívnosti a služby komunite 
s komfortom a blahobytom ľudí, 
pričom zohľadníme environmentálne 
požiadavky a spoločenské udalosti.

pokročilé systémy riadenia regulujú 
spotrebu a vlastnosti svetidiel podľa 
kontextových podmienok.
vízie sa stávajú reálnejšími 
a úspory reálnymi.

vizuálny komfort a energetická 
efektívnosť: správne množstvo svetla 
v správnom čase a na správnom 
mieste. svieťme nie preto, aby nebola 
tma, ale preto, aby sme dobre videli.

osvetlenie pre národné parky

Urbánne osvetlenie sa zaoberá osvetlením 
miest, vidieckeho osídlenia a krajiny na účely 
bývania, rekreácie, produkcie, komunikovania, 
udržateľného rozvoja a hlavne bezpečnosti.

Správne množstvo svetla v správnom čase, na správnom mieste a v správnej kvalite  8



slc lix.One radar & controller

zariadení radarovú detekciu pohybu chodcov, 
bicyklov a vozidiel spolu s integrovanou reguláciou 
stmievania a bezdrôtovou sieťou. každé leD 

pouličné svetlo so Zhaga objímkou sa dá  
premeniť na inteligentné svetlo.

& play) vo verejných priestoroch.

SLOS s.r.o. 
Nám. Ľudovíta Štúra 24 
974 05 Banská Bystrica

 +421 903 800 332 
 slos@slos.sk 

 www.slos.sk

meranie spektra svietidla s amBer 
leD diódami v laboratóriu SloS.
Svietlo je BeZ nežiaducej modrej zložky.

Member

video eSavevideo relamping

Svieťme nie preto, aby nebola tma,  
ale preto, aby sme dobre videli.

nežiaduca modrá zložka v spektre 
svetla konkurenčných svietidiel.
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naše all-in-one riešenie, zahŕňajúce v jednom 


