Baia di Luce
Meer licht in uw bedrijfshal met minder energie
Met de Baia di Luce zorgt Lumosa voor een optimale
verlichting van uw bedrijfshal, magazijn, showroom
of werkplaats. Met onze led verlichting kan niet
alleen 70% op de energienota bespaard worden, het
egale en heldere witte licht zorgt ook voor meer
productiviteit en veiligheid. Doordat het licht van de
Baia di Luce goed te controleren is, kunnen wij
zorgen voor een hoge kwaliteit van de verlichting van
uw bedrijfshal. Vervolgens is het licht eenvoudig te
dimmen of aan en uit te zetten met behulp van ons
lichtmanagementsysteem Lumosa Touch.

Bediening via Lumosa Touch
Lumosa Touch is een interactieve web applicatie,
bedoelt om de Baia di Luce 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 alle lampen door
middel van een duidelijke overzichtskaart. Vervolgens
hebt u de mogelijkheid door middel van eenvoudige
handelingen de verlichting van uw bedrijfshal
specifiek te regelen. Lumosa Touch vormt de ideale
aanvulling op onze industriële verlichting, waarmee u
het maximale uit het systeem kunt halen.
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Eenvoudig te installeren en te onderhouden
Natuurlijk is het ook belangrijk dat de Baia di Luce eenvoudig te onderhouden en installeren is. Het ontwerp is zo gemaakt dat het met minimale aanpassingen in de bestaande
armaturen past. Daarnaast heeft de lamp vier ophangpunten en kan het door middel van
staalkabels of kettingen worden gehangen. Hierdoor is het eenvoudig de hoogte waarop
de lamp kan worden gehangen in bedrijfshal of werkplaats aan te passen. Dankzij de
lange levensduur van de led lamp hoeft er weinig onderhoud plaats te vinden, maar
door het ophangsysteem is er bij eventueel onderhoud eenvoudig bij de lampen te komen.

De Baia di Luce kan aanzienlijke voordelen bieden voor uw bedrijf.
In het kort:
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Optimale heldere lichtkwaliteit
Automatische registratie van branduren
Eenvoudig te onderhouden en installeren
Optioneel en programmeerbaar te dimmen
Lange levensduur met een hoog rendement
Flinke besparing op de energienota
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