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IGNIALIGHT: SVĚTELNÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ VEŘEJNÝ PROSTOR 

 

Veřejné osvětlení je vždy důležitou součástí a nezbytnou podmínkou pro zajištění blahobytu obyvatel. Španělská 

společnost Ignialight nabízí široký výběr profesionálních svítidel, která jsou vhodná pro různé části veřejného  

prostoru: náměstí, parky, pěší zóny, silnice a tunely. 

Jednotné příjemné osvětlení, vyzařování světla pouze do požadovaných oblastí, zlepšené podání barev a kvalitní 

LED technologie ve svítidlech Ignialight poskytují obyvatelům pocit bezpečí a klidu. Úspora energie, zlepšená 

mechanická odolnost, nízké náklady na údržbu, různé možnosti ovládání a spínání bez blikání jsou jedním  

z aspektů, které zákazníci nejvíce oceňují. 

PRO TMAVOU OBLOHU 

Veškerá parková a pouliční svítidla Ignialight mají vyzařování do horního poloprostoru nižší než 1 % (UHF<1),  

což přispívá k omezení světelného znečištění a zaručení kvality života obyvatel, kterou temná obloha znamená. 

BAREVNÁ TEPLOTA PRO KAŽDOU APLIKACI 

Svítidla Ignialight se vyrábí v několika barevných teplotách: studená bílá (6500 K), neutrální bílá (4000 K), teplá bílá 

(3000 K) a jantarová (1800 K / 2200 K). V závislosti na oblasti, ve které má být svítidlo instalováno, je vhodné zvolit 

jednu barevnou teplotu. V historických částech města a obytných zónách je běžné používat teplé bílé nebo 

jantarové světlo, které vytváří příjemnou večerní atmosféru a neruší okolí. Na frekventovaných komunikacích se 

naopak používá bílé světlo, které podporuje lepší vizuální vnímání. 

 

 

 

 

 

V SOULADU S ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM 

Společnost Ignialight se velmi angažuje v ochraně životního prostředí, proto pracuje s unikátní LED technologií  

PC Amber, která je v souladu s biorytmem člověka a přírody.  

PC Amber (1800 K) 

Všechny barevné teploty (6500 K, 4000 K, 3000 K) u LED svítidel mají emisní 

vrchol v oblasti modrého světla o vlnové délce 440 nm, který ovlivňuje světelné 

znečištění a noční život. Tento emisní vrchol se v LED technologii PC Amber téměř 

nevyskytuje, takže dochází k významnému snížení úrovně světelného znečištění 

a nižšímu dopadu na životní prostředí. Technologie PC Amber je akceptována pro 

instalaci ve vysoce chráněných oblastech s omezením osvětlení. Index podání 

barev (CRI) má hodnotu Ra=50, která je mnohem vyšší, než hodnota Ra=25  

u vysokotlakých sodíkových výbojek (HPS). 

Amber White (2200 K) 

Stejně jako u PC Amber (1800 K), je i u nové LED technologie Amber White  

(2200 K) znatelně potlačen emisní vrchol 440 nm. Zavedením LED technologie 

Amber White (2200 K) mají města a obce na výběr širší rozsah barevných teplot 

pro ekologičtější osvětlení. Amber White (2200 K) je akceptována pro instalaci  

v chráněných oblastech s omezením osvětlení. CRI má hodnotu Ra=75. 

SVĚTELNÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ PROSTOR 

Společnost Ignialight, kromě pouličních a parkových svítidel, dále nabízí kvalitní svítidla pro osvětlení sportovišť 

a průmyslových hal, architektonické osvětlení, podvodní svítidla pro osvětlení fontán a bazénů. 


