
Campo Sportivo
Verlicht uw sportveld met de Campo Sportivo

De Campo Sportivo combineert de nieuwste led technologie samen met een optimaal
optisch en thermisch design, wat resulteert in een efficiënte oplossing voor het
verlichten van sportvelden. Het optisch design is zo gemaakt dat er maximaal licht valt
op het veld en minimaal naast het veld, om lichthinder voor omwonenden te voorkomen.
Het armatuur bestaat uit meerdere led lichtbronnen die afzonderlijk gericht kunnen
worden; dit geeft een homogeen verlicht veld met minimaal schaduw effect.

Flexibele armaturen voor elke infrastructuur

De armaturen van de Lumosa-lampen passen op bestaande infrastructuur, en worden
ingesteld om een optimale performance en gebruikersgemak te garanderen. Het
armatuur is uitermate geschikt om conventionele armaturen te vervangen op bestaande
installaties. De lichtopbrengst, het gewicht en windbelasting zijn dusdanig dat er geen
aanpassingen nodig zijn aan elektrische installatie en masten. Om maximaal voordeel te
hebben van de mogelijkheden van led verlichting, zoals dimmen en op elk gewenst
moment aan en uitschakelen van de verlichting, zijn de armaturen voorzien van een
intelligent licht management systeem. De communicatie van dit systeem werkt via de
bestaande bekabeling.

Nederland: www.lumosa.eu . info.lumosa.eu . T: +31(0)499769040
België: www.lumosa.be . info@lumosa.be . T: +32(0)498444223 / +32(0)473472316



Bediening via Lumosa Touch

Lumosa Touch is een interactieve web applicatie, bedoelt om de LED verlichting van
velden op een eenvoudige, snelle en gebruiksvriendelijke manier aan te sturen. Het
systeem is te bedienen via een standaard PC, tablet of smartphone. U ziet in één
oogopslag uw gehele park met corresponderende velden door middel van een duidelijke
overzichtskaart. Vervolgens heeft u de mogelijkheid door middel van eenvoudige
handelingen de verlichting per specifiek veld te regelen. Lumosa Touch vormt de ideale
aanvulling op Lumosa led verlichting, waarmee u het maximale uit het systeem kunt
halen.

Toepasbaar voor iedere sport

Voetbal, hockey, tennis, handbal, atletiek, honkbal, schaatsen, skiën en jeu de boules
zijn nog maar een aantal van de sporten waar de Campo Sportivo voor gebruikt kan
worden.
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