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RIEŠENIE OSVETLENIA PRE ČERPACIE STANICE
Čerpacie stanice sú špeciálne pre svoj široký záber, preto ich osvetlenie musí 

byť dôsledne naplánované a efektívne. Osvetlenie totiž pomáha lokalizovať, 

identifikovať a navigovať k čerpacím staniciam, no tiež rozoznať sortiment 

ponúkaných služieb a zabezpečiť, aby bol priestor stanice bezpečným 

a funkčným miestom na tankovanie, údržbu vozidiel, nakupovanie aj oddych. 

Pre bezpečnejšie a príjemnejšie prostredie čerpacích staníc je tu riešenie osvetlenia 

Smart Petrol Station od SLE.

TRENDY V OSVETLENÍ 

KONCEPT

FUNKCIONALITA

RIADIACI SYSTÉM

PETROL STATION PRO

VÝHODY

ÚSPORA ENERGIE
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PETROL STATION 



PSYCHOLÓGIA PREDAJA
Svetlo a svetelné efekty (napríklad využitie farieb, 

intenzity, teploty farieb) výrazne vplývajú na ľudské 

vnímanie priestoru, takže psychologicky efektívne 

používanie osvetlenia dokáže pozitívne ovplyvniť 

predaj. 

ÚSPORA ENERGIE 
Usporte so senzormi pohybu a intenzity. Z 

bezpečnostných dôvodov býva pri využití senzorov 

v priestoroch bez pohybu vždy nastavené 

minimálne množstvo svetelného toku, čo nielenže 

šetrí náklady za energie, ale aj predlžuje životnosť 

zdrojov. 

BEZPEČNOSŤ A VIDITEĽNOSŤ
Kvalitné osvetlenie je prirodzené pre ľudské oko, 

napomáha schopnosti sústrediť sa, stimuluje 

ostražitosť ľudí a napomáha rozpoznávať objekty 

z diaľky, čo zvyšuje bezpečnosť. Dostatočný index 

podania farieb v svietidlách od SLE tiež zlepšuje 

viditeľnosť, rovnomernosť osvetlenia a rozloženie 

jasu.

UPÚTANIE POZORNOSTI
Svietidlá s RGB technológiou dokážu meniť farbu 

podľa potrieb, takže osvetlenie v korporátnych 

farbách alebo vytváranie istej nálady pomocou 

farieb nie je žiaden problém. Svietidlá s 

technológiou Pi-LED a Tunable White využívajú 

celé spektrum bielej farby. Jemné a teplé svetlo 

má asi 2700 K a dokáže vytvoriť upokojujúcu a 

pohodovú atmosféru, zatiaľ čo studená biela 

s teplotou asi 6500 K má stimulujúce účinky, 

zyvšuje ostražitosť a výkonosť. S využitím týchto 

technológií v akcentačnom osvetlení možno 

upútať pozornosť na konkrétne objekty. 

OSVETLENIE ZAMERANÉ NA ĽUDÍ
Svetlo vplýva na dennú produkciu hormónov 

melatonín a kortizol, ktoré vplývajú na ľudský 

biologický cyklus, čiže cyklus spánku a bdenia. 

Osvetlenie orientované na ľudí má nastaviteľnú 

teplotu farieb v závislosti od časti dňa a/alebo 

vykonávanej aktivity a dokáže pozitívne ovplyviť 

náladu, správanie a množstvo využiteľnej energie 

v ľudskom tele. 

Nikdy nebolo jednoduchšie 
zvýšiť kvalitu a zároveň ušetriť 

TRENDY
V OSVETLENÍ 

100%
OVERENÉ
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Zvýšte výkon, 
bezpečnosť aj efektívnosť

KONCEPT 

UMYVÁREŇ 
Svietidlá v umyvárňach musia byť vyrobené z 

vhodných materiálov odolných voči vode.

PARKOVISKO 
Na parkoviskách dokážeme simulovať denné 

svetlo kedykoľvek. Či už sa zákazníci zastavia 

na krátku pauzu alebo si pospať, naším cieľom 

je vytvoriť pre nich bezpečné prostredie za 

každých okolností. 

TANKOVACIA ZÓNA
Osvetlenie v  tankovacích zónach je 

predovšetkým funkčné. Priemerná úroveň 

osvetlenia by malo dosahovať 150 lx a pomer 

rovnomernosti osvetlenia by mal byť 4:1, 

aby zákazníci mohli načerpať palivo alebo 

umyť predné okná a aby zamestnanci mohli 

tankovací priestor nepretržite monitorovať a 

rozoznať tváre aj vo vzdialenosti 9 m. Práve 

táto časť čerpacej stanice predstavuje najväčší 

šetriaci potenciál, lebo nemusí byť nepretržite 

osvetlená na 100 %. 

NÁKUPNÁ ZÓNA 
Efektívne osvetlenie tovaru dokáže upútať 

pozornosť, kam treba a naviesť zákazníkov 

k akciovým produktom a špeciálnej ponuke. 

Štúdie dokázali, že zákazníci najradšej 

siahajú po dobre osvetlených produktoch. 

Treba si však dávať pozor, aby osvetlenie 

nemenilo prirodzené podanie farieb, 

nespôsobovalo oslnenie ani neželané tiene. 

Ideálna priemerná úroveň osvetlenia by mala 

dosahovať 300 luxov a  vhodné je použiť 

svietidlá s prispôsobiteľnými, resp. otáčavými 

hlavicami. 

KANCELÁRIA 

Budúcnosť patrí kanceláriám zameraným na 

ľudí. Vytvorte zamestnancom stimulujúce 

pracovné prostredie využitím osvetlenia 

zameraného na ľudí a emotívneho osvetlenia, 

ktoré zlepšuje schopnosť sústrediť sa, celkový 

výkon, ostražitosť a pocit spokojnosti v práci. 

PRIESTOR NA ÚDRŽBU 
A TANKOVANIE PLYNU
Hustenie pneumatík alebo kontrolovanie 

množstvo oleja nie je nič náročné, ale so 

zlým osvetlením ľahko môže prísť k chybám a 

únave očí, čo by neskôr mohlo mať negatívne 

vplyvy na kvalitu šoférovania a jazdy. 

TOTEM
Čerpacie stanice musia byť viditeľné z diaľky, 

častokrát dvadsaťštyri hodín denne, takže 

osvetlenie musí byť zreteľné a upútať 

pozornosť na prvý pohľad bez toho, aby 

spôsobovalo oslnenie. 

OSVETLENIE ARCHITEKTÚRY
RGB miešanie farieb a technológia Tunable 

White nám umožňujú vytvárať jedinečné 

scény, ktoré dokážu zaujať, potešiť a tiež 

stimulovať zákazníkov k predaju. Ponúknite im 

nezvyčajný zážitok, na ktorý budú spomínať 

minimálne do svojej ďalšej návštevy. 

KAVIAREŇ/REŠTAURÁCIA
Reštauračné a  kaviarenské priestory by mali 

zákazníkom poskytovať vhodné prostredie 

na oddych, rýchlu regeneráciu a  relax. 

Dosahujeme ju svietidlami s  priamym 

aj nepriamym vyžarovaním (dospodu 

aj dovrchu), čím zabraňujeme oslneniu, 

vzniku ostrých kontrastov a  tmavých miest. 

Zaujímavé možnosti   vytvorenia príjemnej, 

domáckej atmosféry poskytuje technológia 

Tunable White.

100%
PRISPÔSOBITEĽNÝ



LED svietidlá pre 
priemyselné priestory

LED svietidlá pre obchod

LED svietidlá pre obchod

LED svietidlá pre čerpacie 
stanice 

LED svietidlá pre verejné 

RF prijímač

Senzor denného svetla

Senzor pohybu

Manuálne riadenie

Riadiaca jednotka

Meranie výkonu
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SENZOR POHYBU
Nie všetky súčasti čerpacích staníc sú v 

nepretržitej prevádzke. Riadenie so senzorom 

pohybu eliminuje zbytočné využívanie osvetlenia 

vytváraním zón, časovými plánmi a nastavením 

stmievania. 

SENZOR INTENZITY
Efektivita riadenia osvetlenia so senzorom 

intenzity závisí od množstva dostupného 

denného svetla v danom priestore. Počas dňa 

je množstvo prirodzeného svetla dostatočné. 

V noci a v prípadoch, keď denné svetlo nie je 

postačujúce, spustí sa umelé svetlo automaticky 

ako doplnkové k umelému. 

VSTUPNÉ SIGNÁLY
Signály zachytávajú senzory a stimulus posielajú 

ďalej. Typ a množstvo signálov závisí od druhu 

senzoru (napríklad teplota, tlak, zvuk, rýchlosť, 

a pod.)

RELÉ JEDNOTKY
Pri čerpacích staniciach využívame aj relé 

jednotky, pretože nimi dokážeme ovládať 

aj nesvetelné zariadenia ako žalúzie, klímu, 

manuálne umývačky, totemy, a podobne. 

Dokážu zariadenia automaticky zapnúť a vypnúť 

bez toho, aby správca musel urobiť jediný krok 

navyše. 

KOMUNIKÁCIA CEZ RF 
ALEBO POWERLINE
Na využitie RF treba nainštalovať na každé 

svietidlo anténku, cez ktorú sa dáta prenášajú do 

špeciálnej sieťovej topológie. Dáta sa prenášajú 

z viacerých svietidiel naraz. Ak sa rozhodnete pre 

Power Line komunikáciu, riadenie sa uskutoční 

cez existujúcu infraštruktúru napájania. Tento 

spôsob nevyžaduje žiadnu dodatočnú kabeláž, 

čiže je finančne nenáročná. Riešenie je ideálne 

pre staršie infraštruktúry s obmedzeným počtom 

fáz. Špeciálne vysielače sú umiestnené priamo v 

rozvádzači a prijímače v svietidlách. 

OSVETLENIE ARCHITEKTÚRY
Pohodlne sa usaďte vo svojej kancelárii alebo 

priamo pred osvetlenou plochou s tabletom 

alebo smartphonom v ruke a experimentujte 

so svetelnými efektmi v reálnom čase. Môžete 

vyskúšať rozličné nastavenia intenzity, meniť 

farby, vybrať si, ktoré svietidlo bude na ktorej 

scéne, nastaviť rozličné teploty studenej a teplej 

bielej, jednoducho nastaviť osvetlenie presne 

tak, ako chcete a potrebujete. 

Využite najnovšie 
technológie na trhu

RIADIACI 
SYSTÉM 

100%
EFEKTÍVNY



Skontrolujte si efektivitu 
systému a výšku úspor 
kedykoľvek a kdekoľvek

PETROL STATION PRO
Riadiaci systém osvetlenia (LMS) je kontrolovaný prostredníctvom grafického užívateľského 

rozhrania (GUI), ktoré je prispôsobené špecifickým riešeniam pre konkrétne riešenie. 

Prostredníctvom tejto sofistikovanej platformy dokážete systém monitorovať a riadiť. Kľúčové 

moduly umožňujú automatické zbieranie, ukladanie a spracovávanie dát, nastavenie prepínania, 

vytváranie záznamov o aktuálnom stave systému a úsporách a posielanie notifikácií o systémových 

chybách a výpadkoch. Softvér je spoľahlivým a efektívnym nástrojom na znižovanie prevádzkových 

nákladov a zlepšovanie výkonnosti systému. 

ZÁKLADNÉ MODULY 1. Riadenie osvetlenia

2. Časovač

3. Hlásenia

4. Energia

100%
 INOVATÍVNY



100%

VÝHODY

ZARUČENÉ

Vysokokvalitné osvetlenie v 
kombinácii s riadením zvyšuje 
bezpečnosť a pozitívne 
ovplyvňuje celkové vnímanie 
priestoru

JEDNODUCHÉ A FINANČNE 
NENÁROČNÁ PREVÁDZKA A ÚDRŽBA
Osvetlenie s centralizovaným riadiacim a 

monitorovacím systémom poskytuje informácie 

o celom systéme, takže užívateľ je s možnými 

výpadkami systému a ostatnými problémami 

oboznámený a môže sa im vyhnúť, čím sa šetrí 

nielen čas, ale aj peniaze. 

PRÍJEMNÉ PROSTREDIE A POZITÍVNA 
SPÄTNÁ VÄZBA OD NÁVŠTEVNÍKOV
Všetko spolu súvisí. Keď sa zlepší pracovná 

atmosféra pre vašich zamestnancov a sú v práci 

spokojnejší, podajú lepšie výkony, a tým lepšie 

zapôsobia na zákazníkov. Vo chvíli, keď sa z 

návštevníka stane pravidelný a lojálny zákazník, 

dostanete pozitívnu spätnú väzbu a bude šíriť 

dobré meno prevádzky, začnete získavať nových 

zákazníkov. Prečo teda nevyužiť potenciál 

osvetlenia, keď je na dosah ruky a vyžaduje úplne 

minimálne náklady?

BEZPEČNOSŤ
Naším cieľom je poskytovať kvalitné osvetlenie 

za rozumnú cenu a výhodných podmienok. Už si 

nemusíte vyberať medzi energetickou úsporou a 

dostatočným osvetlením, lebo riešenie osvetlenia 

pre čerpacie stanice od SLE prináša obe výhody 

naraz. 

ZVÝŠENIE PREDAJA
Výnimočnosť predáva. Zákazníci si veľmi 

dobre pamätajú sympatickú predajňu, útulnú 

reštauráciu aj dobre osvetlené okolie, lebo sa 

im s takými spomienkami spájajú príjemné 

pocity bezpečia a pohodlia, ktoré mnohí vodiči 

na cestách postrádajú. Ponúknuť klientom 

niečo nové a zaujímavé je s osvetlením od SLE 

jednoduchšie než kedykoľvek predtým. 



ÚSPORA ENERGIE

STARÉ OSVETLENIE
Metalhalidová výbojka 400 W

ŠTANDARDNÉ OSVETLENIE
Stmievateľné LED svietidlo 98 W

Riadiaci systém osvetlenia so 
senzorom pohybu

100%

50%

25%

100%

100%

25%

MODELOVÁ SITUÁCIA 
PRE ČERPACIU STANICU

RIADIACI SYSTÉM SO SENZOROM POHYBU

POUŽITÉ SVIETIDLO:
Názov produktu: DOROS PS

Spotreba: 98 W

Výkon: 11,600 lm

Životnosť: 60,000 hours

Účinnosť: 118 lm/W

Index podania farieb: 80 CRI

Záruka: 5 years

PRIESTOR::
Rozmery priestoru:   200 m2 (20 m x 10 m)

Prevádzka:  4 380 hodín za rok

Cena elektriny:  0,15 €/kWh

Okolitá teplota:  30 °C

Moderné techniky riadenia osvetlenia ponúkajú 

obrovský potenciál úspory na spotrebe energie 

na čerpacích staniciach, pretože ak je tankovací 

priestor prázdny, nepotrebuje byť osvetlený. 

Bezpečnostná hladina osvetlenia je za každých 

okolností nastavená na 50 %, ale ak sa v 

priestore zaznamená pohyb, zvýši sa na 100 

% a automaticky sa opäť zníži na 50 %, ak v 

stanovenom čase nedetekuje žiaden pohyb. 

Vyberte si správne riadenie 
osvetlenia a ušetrite

INVESTÍCIA: 16,29 €/m2

ÚSPORA: 6.616 €/m2 

DOBA SPLATNOSTI:  2,46 roka 

CO2 ÚSPORA: 3.51 t/rok

CELKOVÉ ÚSPORY: 30%



OMS, a.s.
Dojč 419, 906 02 Dojč, Slovakia
info@oms.sk
Tel.: +421 34 694 0811
Fax: +421 34 694 0888

www.omslighting.com


