
VÝHODY OPTIMÁLNÍHO REFLEKTORU  

Optimum Reflector System (ORS)  
 
Unikátní reflektor byl vyvinut, aby poskytoval vyso kou optickou 
výkonnost v nízko-profilovém t ělese. Reflektor byl vyvíjen na základ ě 
požadavku velkých rozestup ů svítidel a s d ůrazem na zajišt ění 
čtvercové distribuce sv ětla, což pak zajiš ťuje vysokou ú činnost a 
rovnom ěrnost. Dvoustup ňový reflektor rovnom ěrně rozkládá 
vyzařované sv ětlo mezi prostor pod svítidlem a prostor okolo svít idla.  
Tímto je dosažena nesrovnatelná rovnom ěrnost a  vysoký výkon, což 
je velmi ekonomické v nákladech na spot řebě energie, po čtu stožár ů a 
s tím spojené infrastruktury.  

Efektivnost optimálního reflektorového systému (ORS ) na spot řebě ve 
srovnání se standardními reflektory nejlépe ukazuje  poměr příkonu 
pot řebného na 1m2 osv ětleného na intenzitu 25lx.  
Na příkladech níže je srovnání r ůzných systém ů osvětlení prostoru 
100x100m osv ětleného na intenzitu 25lx,  a to z 6m, 8m a 12m sto žárů 
a s minimální rovnom ěrností Emin/Eave=0,25 

 
 
Asymetrická optika  

V nabídce i asymetrická verze 

svítidla s odclon ěním 120° z 

charakteristiky optiky . 
 

Optimum Reflector System 
– Horní reflektor zajiš ťuje 
rozptýlení sv ětla 
– Dolní reflektor pak zajiš ťuje 
hlavní charakteristiku  

KONVENČNÍ REFLEKTOROVÝ SYSTÉM OPTIMÁLNÍ REFLEKTOROVÝ SYSTÉM 

9 x uliční svítidlo ve  12m: 1 x400w SON -T 
Spotřeba elektřiny: 3.87kW   
Poměr příkonu: 0.36W/m2/25Lux 
Délka kabelu: 390m;          Počet stožárů / základů: 9 

4 x Orion ve 12m: 2 x400w SON -T 
Spotřeba elektřiny: 3.44kW  
Poměr příkonu: 0.33W/m2/25Lux 
Délka kabelu: 260m;          Počet stožárů / základů: 4 

18 x 2x silni ční sv. na výložníku v  8m: 2 x 150w SON -T 
Spotřeba elektřiny: 5.4kW  
Poměr příkonu: 0.50W/m2/25Lux 
Délka kabelu: 550m;          Počet stožárů / základů: 18 

9 x Orion 2 v 8m: 400w SON -T 
Spotřeba elektřiny: 3.87kW  
Poměr příkonu: 0.36W/m2/25Lux 
Délka kabelu: 410m;         Počet stožárů / základů: 9 

25 x sadové svítidlo  v 6m: 250w SON -T 
Spotřeba elektřiny: 6.9kW  
Poměr příkonu: 0.84W/m2/25Lux 
Délka kabelu: 700m;          Počet stožárů / základů: 25 

16 x Orion 3 v 6m: 250w SON -T 
Spotřeba elektřiny: 4.14kW 
Poměr příkonu: 0.38W/m2/25Lux 
Délka kabelu: 620m;          Počet stožárů / základů: 16 

 


