Bra och säker belysning
När synbarhet och ekonomi är viktig

Bra ljuskvalité, lång livslängd och
genomtänkt armaturkonstruktion
borgar för en säker och ekonomisk
belysningsanläggning.

Industri

Utomhus

Kraven på belysning inom
industrisektorn bygger på
tillförlitlighet, mångsidighet,
säkerhet och hållbarhet.
Prismalence produkter
uppfyller alla dessa delar
samtidigt som kostnaderna
hålls på så låg nivå som möjligt.
Armaturerna är robusta,
utvecklade för snabbt montage
och enkel service samt med
bästa möjliga ljuskvalité.

Att belysa stora ytor på ett bra
sätt är en samverkan mellan
horisontellt ljus och vertikalt
ljus. Prismalence har både
teoretisk kunskap och mångårig
praktisk erfarenhet av att skapa
belysningslösningar med fokus
på funktionell och personsäker
belysning.

Vi utför ljusberäkningar med 3D
visualisering där du som kund
får en känsla av hur
slutresultatet blir.

Idrott och motion

Vid belysning av sportanläggningar har det vertikala
ljuset, likväl som det
horisontella ljuset en stor
betydelse för att skapa en säker
plats att träna och tävla på.
När det gäller motion ökar
kravet på trygghet och det
uppfylls när bl.a. ansiktsuttryck
tydligt kan urskiljas. Det
vertikala ljuset är här viktigare
än det horisontella.

Väg

Belysning av väg, GC vägar samt
övriga områden i städer och på
landsbygden går över mer och
mer från gult ljus till vitt ljus.
Prismalence har sedan starten
2003 visat på att det neutralvitaljuset (4000-4500K) ökar
synbarheten och känslan av
trygghet och säkerhet.
Vi använder därför de mest
effektiva ljusalstrarna CDM och
LED.

Design

Ljusberäkningar

För att skapa energieffektiva
och samtidigt vackra
belysningsarrangemang krävs
djup förståelse och praktisk
erfarenhet från utförda
belysningslösningar.

För att du som kund ska kunna
skapa dig en uppfattning över
slutresultatet på din nya
belysningsanläggning gör vi
ljusberäkningar som
säkerställer detta.
Ljusberäkningsvärden säger
mycket, men inte allt. Därför
visar vi även slutresultatet i 3D
vy så att du får en visuell känsla
av den nya anläggningen.

Prismalence har dessa
kunskaper och skapar
ekonomiska och bra lösningar
för dig som kund
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