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EGENSKAPER HOS OCH FÖRDELAR MED

ARCTIC BEAM
ENERGIBESPARINGAR
Arctic Beam producerar 31 000 lumen vid en effektförbrukning på 280 watt. Med över 110 lumen 
per watt är Arctic Beam mer effektiv än gasurladdningslampor som t.ex. högtrycksnatriumlampor och 
metallhalidlampor. Beroende på backens egenskaper och de önskade ljusnivåerna  
reducerar Arctic Beam energikostnaderna med upp till 50 %.

KAN DIMMAS MED FJÄRRKONTROLL
Arctic Beam Remote Lighting Control System gör det möjligt för 
skidoperatörer att övervaka, slå av/på och dimma Arctic Beam- 
lampor en och en eller i grupp. Kontrollsystemet är enkelt att  
installera, utplacera, använda och underhålla. Systemet har testats 
specifikt under dimmiga förhållanden och i kulliga omgivningar.

Arctic Beam Remote Lighting Control System-programvaran kan 
kommas åt via en webbläsare som stödjer Microsoft Silverlight på  
en Windows- eller Mac-dator, och via vilken surfplatta, iPad eller  
smartphone som helst genom att använda Slope Lighting Solutions- 
appen. Med Lighting Control System-fjärrkontrollen och en smartphone  
kan skidbacksoperatörer skapa en belysningsupplevelse som aldrig förr setts  
i en skidbacke.



BÄTTRE LJUSKVALITET
Större klarhet,
bättre kontrast,
minskar snörök, 
omedelbart ljus,

högeffektiva LED-lampor

FJÄRRKONTROLL
Trådlös schemaläggning av 

dimmer och belysning,
energiövervakning i realtid
Mac/IOS/Windows/Android

HÅLLBAR DESIGN
Förbrukar upp till 50 % mindre energi,

väldigt lite ljusföroreningar,
inga giftiga ämnen, mycket lång livslängd,

kompakt storlek och låg vikt

FLEXIBEL DESIGN
Olika strålvinklar,
enkel installation,

girning och tippning



EGENSKAPER HOS OCH FÖRDELAR MED

ARCTIC BEAM
EFFEKTIVARE BELYSNING
Arctic Beam genererar fler användbara lumen 
för ögat än andra lampor. Anledningen är att det 
mänskliga ögat är mer känsligt för de våglängder 
som avges av Arctic Beam än för de våglängder 
som avges av gasurladdningslampor.

I ögats näthinna finns två ljuskänsliga delar, 
stavar och tappar. Stavarna ger oss vår förmåga 
till mörkerseende (skotopiskt seende), medan 
tapparna ger oss vårt dagseende (fotopiskt 
seende). Tabellen visar tydligt att det ljus 
som avges av Arctic Beam faller inom ögats 
skotopiska känslighet – det mesta av ljuset 
som avges av gasurladdningslampor (SONT(t)-
spektrum) faller utanför den skotopiska 
känsligheten.

Förhållandet mellan skotopisk luminans (eller 
lumen) och fotopisk luminans i en lampa 
kallas S/P-kvot, vilket är en multiplikator som 
fastställer den uppenbara visuella klarheten 
hos en ljuskälla samt hur mycket ljus en lampa 
avger som är användbart för det mänskliga 
ögat, vilket kallas visuellt effektiva lumen (VEL). 
För att veta en ljuskällas visuellt effektiva lumen 
behöver vi därför multiplicera dess specificerade 
lumen med multiplikatorn för den ljuskällan. 
S/P-kvoten för LED är 2,1, för lågtrycksnatrium 
0,38, för högtrycksnatrium 0,58 och för HID-
metallhalogen 1,49. En högre S/P-kvot ger högre 
visuell klarhet och skarpare syn.

LÅNG LIVSLÄNGD
Den beräknade livslängden hos de LED-
lampor som används i Arctic Beam är väldigt 
lång: efter 50 000 timmars användning 
avger Arctic Beam fortfarande 80 % av dess 
ursprungliga belysningseffekt och 70 % av 
dess ursprungliga belysningseffekt efter 
68 000 timmar. Om Arctic Beam drivs på 
lägre effekt och/eller dimmas ofta ökar dess 
livslängd ännu mer samtidigt som 70 % av den 
ursprungliga belysningseffekten behålls. Därför 
är utbyteskostnaderna väsentligen lägre jämfört 
med gasurladdningslampor som generellt håller 
mindre än 20 000 timmar då de har förlorat 
minst 25 % av sin ursprungliga belysningseffekt. 



MINSKADE LJUSFÖRORENINGAR
Arctic Beam bidrar väsentligt till minskning 
av ljusföroreningar. Till skillnad från 
gasurladdningslampor som avger sitt ljus i en vid 
vinkel och skiner i 360°, och stänger in ljus inuti 
armaturen, är LED-lampor en riktad ljuskälla som 
alltid avger ljus framåt i en 120° vinkel. Detta gör 
det möjligt att fokusera ljuset där det verkligen 
behövs, vilket nyttjar belysningseffekten på 
ett mer effektivt sätt och därigenom minskar 
ljusföroreningarna. Genom att använda 
reflektorer med strålvinklar på 36°, 46° och 60° 
kan Arctic Beam koncentrera ljuset ännu mer.

KONVENTIONELL KONTRA  
ARCTIC BEAM-LED
Vänster: Konventionell belysning.
Notera spilljuset till vänster i backen. 

MINSKAD SNÖRÖKSEFFEKT
Snörök är ett väderförhållande där sikten 
och kontrasten minskas markant vid snöfall. 
Horisonten försvinner fullständigt och det finns 
inga som helst referenspunkter, vilket gör att 
skidåkarens orientering förvrängs. Genom 
dess riktade stråle tränger Arctic Beam igenom 
snörök mycket bättre än det diffusa ljuset från 
gasurladdningslampor och bidrar således till 
bättre sikt och säkrare åkning.

Höger: Backe som är belyst med Arctic Beam.
Notera frånvaron av spilljus och den höga
klarheten hos Arctic Beam.



EGENSKAPER HOS OCH FÖRDELAR MED

ARCTIC BEAM
INGA GIFTIGA ÄMNEN
Arctic Beam innehåller inga miljöfarliga kemiska 
ämnen till skillnad från gasurladdningslampor 
som innehåller kvicksilver, vilket är giftigt om det 
släpps ut i miljön. Det krävs särskild omsorg och 
särskilda försiktighetsåtgärder för att kassera 
kvicksilver.

BÄTTRE FÄRGUPPFATTNING
Arctic Beam har ett färggivningsindex på 70 
och gör att färgglada skidkläder och färgglad 
skidutrustning ser naturliga ut i backen. 
Gasurladdningslampor – med undantag av 
metallhalogenlampor – har ett väldigt dåligt 
färggivningsindex vilket gör att föremål förlorar 
sin naturliga färg och klarhet.

OLIKA FÄRGTEMPERATURER
Arctic Beam har två standardfärgtemperaturer: 
4000 K och 6000 K. 6000 K är att föredra på 
grund av högre effektivitet och högre klarhet 
och bättre sikt. Det finns dock vetenskapliga 
bevis för att starkt ljus med en färgtemperatur 
långt över 4000 K kan ha negativa effekter på 
nattligt djurliv såsom störd vila, disorientering 
och en begränsad aktionsradie. Detta är orsaken 
till att det i vissa länder och områden har 
formulerats riktlinjer och lagar som begränsar 
färgtemperaturen hos ljusarmaturer för 
nattbelysning till 4000 K eller lägre.



OPTISK FLEXIBILITET
Beroende på kraven på ljusnivå finns Arctic 
Beam med olika strålvinklar (36°, 46°, 60°).

ENKEL OCH FLEXIBEL INSTALLATION
Slope Lighting Solutions erbjuder ett flexibelt 
stödsystem för att fästa en, två eller tre 
Arctic Beam vid en trästolpe. För stål- och 
betongstolpar har skidorter vanligtvis sina egna 
fästningsmetoder, men vi kan hjälpa till att ta 
fram en skräddarsydd lösning om så krävs.

En fördel med Arctic Beam-enheternas låga 
vikt är att det inte föreligger något behov av att 
installera tunga stödstänger. Denna egenskap 
är särskilt attraktiv för backar där det inte finns 
någon annan stödinfrastruktur. Slope Lighting 
Solutions kan leverera tippstänger av stål som 
kan skötas av en person vid installation av Arctic 
Beam.

Efter montering kan Arctic Beam fortfarande 
justeras för hand (tippning och girning) och 
fokuseras med hjälp av laserpekarverktyget 
(tillval).

OMEDELBAR AV/PÅ
Med Arctic Beam krävs ingen uppvärmnings- och 
återtändningstid. Gasurladdningslampor kräver 
en period på mellan 1 och 15 minuter för att nå 
90 % av dess fulla belysningseffekt. Dessutom 
kräver dessa lampor efter avstängning en 
avkylningsperiod innan de kan startas om igen. 
Denna period kallas återtändningstid och kan ta 
20 minuter eller mer.

FORMFAKTOR
Arctic Beam är enkel att hantera på grund av 
dess låga vikt och kompakta storlek jämfört 
med traditionella ljusarmaturer. Transport och 
installation är kostnadseffektiva.



Form följer funktion är en väldigt passande 
beskrivning av Arctic Beam. Dess kompromisslösa 
design speglar dess karaktäristiska ljus: klart och 
framåtriktat. Den strömlinjeformade formen, de 
kurvade fenorna och eleganta hålen ger armaturen 
ett robust och iögonenfallande, futurustiskt 
utseende.
Den runda kroppen värmer upp och smälter snön. 
Hålen mellan fenorna förhindrar all ansamling
av snö och låter skräp falla igenom.
Designen tar ett språng in i framtiden och 
sticker verkligen ut i jämförelse med de flesta 
konventionella ljusarmaturer.
Arctic Beam speglar människorna i backarna: 
sportiga, eleganta och villiga att bidra till en  
hållbar vintersportmiljö.

Arctic Beam är vintersport 2.0!

VACKER OCH
INNOVATIV DESIGN

I standardutförandet erbjuder vi Arctic Beam 
som en nyckelfärdig lösning: förhandsdragna, 
förinstallerade elskåp, ett konfigurerat Remote 
Lighting Control- system och programvara samt 
upphängningsmaterial ingår i lösningen.

NYCKELFÄRDIG LÖSNING



HÅLLBARHET: 
EFTERFRÅGAN PÅ HÅLLBAR SKIDÅKNING

Skidortsverksamhet tenderar att kräva betydande 
mängder energi. Det uppskattas att skidorter 
skulle kunna spara hundratals megawattimmar 
enbart genom att byta till nyare, grönare teknik. 
För en enskild skidort skulle detta inte enbart 
innebära besparingar på tiotusentals euro varje 
år, utan även minskade koldioxidutsläpp med 
miljontals ton.

Även om belysning förbrukar långt mindre energi 
än snömaskiner och skidliftar är nuvarande 
lampteknik ineffektiv, orsakar ljusföroreningar, 
innehåller giftiga ämnen och kräver, på grund av 
dess korta livslängd, utbyten.
Arctic Beam kommer att hålla i en skidåkares 
livstid!

Det senaste årtiondet har diverse 
hållbarhetsprogram upprättats i skidorter i 
Europa och Nordamerika. Syftet är att väcka 
intresse bland skidpubliken för att bekämpa 
klimatförändringarna och främja hållbart 
förvaltad bergsturism. 

Slope Lighting Solutions stödjer dessa 
ansträngningar genom Arctic Beam.

www.nsaa.org/environment/sustainable-slopes 
www.mountainridersalliance.com
www.alpine-pearls.com



Det är en svår uppgift att fastställa det antal 
ljusarmaturer som krävs för optimal belysning  
av en skidbacke. Slope Lighting Solutions  
använder simuleringsprogramvara med hög 
kapacitet för att skapa ljusplaner för backar  
och spår. Våra ljusplaner baseras på dina krav 
samt på de riktlinjer som fastställts av National 
Ski Areas Association (NSAA) tillsammans med 
Illumination Society of North America (IESNA) 
och den europeiska standarden  
för sportbelysning  
SS-EN 12193.

Slope Lighting Solutions är det enda företaget 
på den globala sportbelysningsarenan som 
har inriktat sig helt på belysning för skidbackar 
och spår. Belysningskraven för skidbackar, 
samt de utmanande och inspirerande bergiga 
omgivningarna, har hittills aldrig lett till 
utveckling av en ljusarmatur som både tekniskt 
och visuellt passar in i omgivningarna.

Detta är precis vad Slope Lighting Solutions 
har gjort med införandet av Arctic Beam. Arctic 
Beam är en LED-teknikbaserad ljusarmatur som 
tydligt sticker ut från de gasurladdningslampor 
som vanligtvis ses i skidbackar.

LJUSPLAN

OM SLOPE
LIGHTING SOLUTIONS

Slope Lighting Solutions är del av företagsgruppen 
Seaborough (www.seaborough.com).
Företaget fokuserar på forskning inom material 
och elektronik samt fotometrisk provning och 
som längs vägen uppfinner, utvecklar och 
kommersialiserar banbrytande innovationer och 
tillämpningar för belysningsindustrin.



PRODUKTINFORMATION

1 Källa: Cree Xlamp XHP50 White Sammanfattning av långtidsprovning, den 5 mars 2015.
L8 50 000 betyder att Arctic Beam fortfarande avger 80 % av dess ursprungliga lumen efter 50 000 timmar.

UL, CSA under behandling

LJUSTEKNISKA DATA 4000 K
Ljusflöde

Ljusekvivalent

Korrelerad färgtemperatur

Färggivningsindex

Strålvinkel (halvvärdesbredd)

LJUSTEKNISKA DATA 6000 K
Ljusflöde

Ljusekvivalent

Korrelerad färgtemperatur

Färggivningsindex

Strålvinkel (halvvärdesbredd)

ALLMÄN INFORMATION
Produktnamn

LED-källa

Grad av intrångsskydd

Optik

Armaturens färg

Material

Drifttemperatur

Livslängd

Vikt

Mått (l x b x h)

ELEKTRISKA DATA
Effektförbrukning

Inspänning

Utspänning

Utström

Effektfaktor

Dimbar

31 000

110 lumen/watt vid full styrka

4000 K

70 (högre färggivningsindex på begäran)

36°,  46°, 60°

31 000

110 lumen/watt vid full styrka

6000 K

70 (högre färggivningsindex på begäran)

36°,  46°, 60°

Arctic Beam

Cree XHP50 custom COB

65

Reflektorsystem

Snövit

Aluminium med pulverskikt

-40C/+25C

50 000 timmar1 (L80)

5,6 kg

470 mm x 188 mm x 190 mm

280 W

110–277 V

42 V

6,7 A

0,99

ja (1–10v)



HUVUDKONTOR 

Slope Lighting Solutions B.V.
Eva Besnyöstraat 26
1087 KR  Amsterdam
Nederländerna  

+31 (0)20 2612462
info@slopelightingsolutions.com

www.slopelightingsolutions.com
www.arcticbeam.com

FÖRSÄLJNING

Österrike, Schweiz, Tyskland, Sydtyrolen
Colwin Gmbh
Hochfügenerstrasse 154
6264 Fügenberg
Österrike

Marcel Schaddelee
+43 528 8623 56
m.schaddelee@slopelightingsolutions.at

Nordamerika
Infocite International Inc. 
1636 Rue Delage
J7G 3A9  Boisbriand (Quebec)
Kanada

Daniel Chevalier
+1 514 386 8899
daniel@slopelightingsolutions.com

Finland, Norge, Sverige
Nunnu Kivikari
Kirsikkatie 34 
02450 Sundsberg
Finland 

Nunnu Kivikari
+358 400 701818
nunnu@slopelightingsolutions.com

Slovakien, Polen, Tjeckien
Grasstechnic s.r.o.
D. Makovického 1612/55
034 01, Ružomberok, 
Slovakien

Rudolf Macháček
+421 (0)44  432 37 55 / +421 908 525 232 
info@grasstechnic.sk
www.grasstechnic.sk


