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Departament Energii Stanów Zjednoczonych (DOE) przyzna oprawie Cobra Head
tytu Najlepszego O wietlenia Ulicznego w swojej klasie

Oprawa uliczna LED Cobra Head SCHX5 podczas konkursu 2010 Next Generation
Luminaires™ Solid State Lighting Design Competition otrzyma a nagrod dla
Najlepszego O wietlenia Ulicznego w swojej klasie. Nagrod przyzna Departament
Energii Stanów Zjednoczonych (DOE), Mi dzynarodowe Stowarzyszenie
Projektantów O wietlenia (IALD) oraz Towarzystwo In ynierów O wietlenia (IES).
Sunovia po raz kolejny udowodni a, e technologia Aimed Optics™ nie ma sobie
równych.
Do tegorocznej edycji (2010) konkursu NGL zosta o zg oszonych 328 produktów, to
wi cej ni w latach ubieg ych (2009-265). Ale z powodu bardzo rygorystycznych
wymaga dotycz cych dokumentacji, tylko 138 produktów zg oszonych przez 61
producentów, zosta o dopuszczonych do dalszego etapu. Pozosta e produkty
wietleniowe zosta y odrzucone.
Spo ród 138 produktów ocenianych w konkursie wy oniono 33 zwyci skie produkty
obejmuj ce 11 kategorii: wietlenie punktowe, o wietlenie punktowe montowane
podtynkowo, o wietlenie architektoniczne typu wall washing, o wietlenie
architektoniczne typu wall grazing, o wietlenie montowane podtynkowo typu
downlight, wisz ce o wietlenie dekoracyjne, cienne o wietlenie dekoracyjne,
wietlenie ogólne, o wietlenie przemys owe, o wietlenie typu in-grade, o wietlenie
uliczne oraz o wietlenie zewn trzne.
Oprawa SCHX5 pokona a konkurencj osi gaj c liczb FTE (Fitted Target Efficacy)
57 zapewniaj c tym samym najwi ksze nat enie o wietlenia powierzchni przy
najmniejszej liczbie diod oraz przy najmniejszym zu yciu energii. FTE zosta o
opracowane przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych jako nowy standard
pomiaru efektywno ci wietlnej s
cy do przyznawania normy energetycznej
Energy Star® oprawie, której liczba FTE przewy sza standardy.

Departament Energii, Mi dzynarodowe Stowarzyszenie Projektantów O wietlenia
oraz Towarzystwo In ynierów O wietlenia dok adnie ocenili pi elementów
technologii Aimed Optics™ zastosowanej w lampie Cobra Head. Ich ocena
skoncentrowana by a na: braku o lepiaj cego blasku, najwy szej wydajno ci,
najlepszej gospodarce cieplnej, jednolito ci wiat a oraz najwydajniejszej optyce.
Oprawa SCHX5 by a jedyn wyró nion opraw w kategorii zewn trzne o wietlenie
uliczne/parkingowe. Ponadto lampa SCHX5 zosta a wybrana przez komisj
konkursow jako godn polecenia projektantom o wietlenia.
dziowie przyznawali punktu w nast puj cych kategoriach:
barwa o wietlenia, wspó czynnik oddawania barwy (CRI), odpowiednie nat enie
wietlenia, odpowiednia luminacja, sprawno watogodzinowa, koszt, wygl d
estetyczny i styl. Dodatkowe punkty przyznawane by y za: mo liwo regulacji,
elastyczno , innowacyjno i oddzia ywanie na nocne rodowisko (Dark Sky).

