
Štadión HK Nitra má od júla 2016 nové sofistikované LED osvetlenie spĺňajúce 
najprísnejšie požiadavky na 4K TV prenos. 
Arena je jasnejšie, takže divák vidí každý detail a každú emóciu, čím je doslova 
vtiahnutý do dejiska hry.
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Hokejová aréna HK Nitra
Unikátne LED osvetlenie v 4K kvalite!

www.leaderl ight.sk

21 kW
Úspora

úspora na elektrickej energii



INFORMÁCIE O PROJEKTE

Realizácia: júl 2016

Investor: mesto Nitra

DOSIAHNUTÉ PARAMETRE:
• 4K TV - kvalita 
• Úspora elektrickej energie: 36 %
• Redukcia emiesie CO2 
• Vynikajúci index farebného podania: CRI > 90
• Farba svetla CCT: 5.600 K
• Plynulé stmievanie: 0 – 100 %
• Okamžitý štart reštart
• Perfektná rovnomernosť osvetlenia pre všetky stupne
• Driver bez blikania
• Dlhá životnosť: 100.000 hodín

Podľa IHF osvetlenie ľadovej plochy činí cca 12 % z celkovej spotreby elektrickej energie na štadióne

Nové LED osvetlenie arény HK Nitra spĺňa aj tie najprísnejšie požiadavky 
Okrem zníženia spotreby elektrickej energie sa výrazne zvýšilo viacero 
parametrov:
• Index farebného podania  > 90 – umožňuje vynikajúce rozoznávanie 

farieb a zvyšuje ostrosť videnia. Divák je doslova vtiahnutý do hry a 
vníma všetky jej detaily. Rozžiarili sa aj reklamné plochy na mantineloch 
a hracej ploche, ktoré sú fantasticky čitateľné.

• Farba svetla – CCT = 5.600 K – receptory ľudského oka sú citlivejšie na 
biele svetlo, preto vzniká pocit, že intenzita osvetlenia je vyššia.

• Vynikajúca rovnomernosť osvetlenia – je konštantná pre všetky stupne 
osvetlenia Emin/Em > 0,8. Nové LED osvetlenie je plynule stmievateľné 
od 0 – 100 %.  Hladinu osvetlenia je možné nastaviť na ľubovoľnú 
úroveň bez kompromisu na jej rovnomernosti. Navyše sa stmievaním 
predlžuje životnosť LED svietidiel. 

• Okamžitý štart/reštart – stará sústava potrebovala k plnému 
rozsvieteniu cca. 20 minút, teraz je nábeh okamžitý a prejaví sa aj na  
spotrebe. Vyriešil sa aj ďalší problém – opätovný reštart. Nieje potrebný 
čas na ochladenie a sústavu možno bezproblémovo zapnúť okamžite.

• Dlhá životnosť – cca 100.000 hodín, má vplyv na desať násobné 
predĺženie intervalu výmeny svetelných zdrojov, čo sa prejaví aj na 
úspore finančných nákladoch spojených s údržbou.

SVETELNÁ SÚSTAVA
STARÁ NOVÁ – LED

Svietidlá 54 x MVF s HPI-T 1.000 W
a MHN-LA 1.000 W 148 x LL SPORT 4K - 250 W

CCT 4.200 K – 4.300 K 5.600 K

CRI 57 – 70 > 90
Životnosť zdroja 8.000 – 10.000 hodín 100.000 hodín
Stmievanie nie 0 – 100 %
Celkový príkon 57,66 kW 37,00 kW
Počítaná osvetlenosť 1.450 lux* 1.373 lux*
Rovnomernosť 0,5 – 0,8 z závislosti od hladiny 0,8
Udržiavací činiteľ* 0,8 malo by byť menej 0,8
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