Luminext &
verlichten op aanvraag
Verlichten wanneer het nodig is en dimmen zodra het kan

HAARLEM KIEST VOOR VEILIGHEID MET
CALAMITEITENVERLICHTING
Met de calamiteitenverlichting van Luminext biedt Haarlem haar
uitgaanspubliek een veilige binnenstad. Bij onrust of een
vechtpartij wordt deze verlichting geactiveerd en ook als de
kroegen sluiten, gaat het lichtniveau flink omhoog. Activering
gebeurt op afstand door bevoegden via sms, met Luminizer of
het P-2000-systeem van de politie.

EVIDES HEEFT HART VOOR DE NATUUR
Waterzuiveringsbedrijf Evides in Nationaal Park De Biesbosch
laat mensen veilig werken en gunt de natuur alle rust.
Verlichting op aanvraag biedt de oplossing. Door een tijdklok
is het na 21 uur donker en als er s’nachts moet worden
gewerkt, dan zet de medewerker zelf het licht van ‘uit’
naar ‘laag’. Ter plaatse schakelt een bewegingsmelder de
verlichting automatisch naar 100%.

LICHT UIT VOOR DE DIEREN IN WINSCHOTEN
Om de dieren in de aangrenzende natuurgebieden zoveel
mogelijk te ontzien, is het ’s nachts donker op het fietspad tussen
Midwolda en Winschoten. Fietsers doen er zelf de openbare
verlichting aan. Dat kan met de GeoLight app van Luminext of
een van de drukknoppen langs de route. Zodra de fietser is
verdwenen, gaan de lampen vanzelf weer uit.

ZELF HET LICHT AAN DOEN IN AMSTERDAM
Als je op de fiets zit, wil je je veilig voelen en kunnen zien waar je
fietst. Kom je ’s avonds op het fietspad in het Amsterdamse
Havengebied en heb je de Geolight App van Luminext aan staan,
dan gaat de verlichting vanzelf naar 100% en dat is prettig fietsen.
Zodra je het fietspad verlaat, wordt het licht weer gedimd. Dat is
wel zo energiezuinig.

UDEN LAAT VRACHTWAGENCHAUFFEURS VEILIG
OVERNACHTEN
Op een bedrijventerrein in Uden kunnen chauffeurs na werktijd hun
vrachtwagen parkeren en overnachten. Om met goed zicht het
terrein op te kunnen en met een veilig gevoel naar het toilet te
gaan, heeft Luminext bewegingsdetectie geplaatst. Deze activeert
de buitenverlichting zodra er iemand langs loopt of komt aanrijden.

WAALRE DOET HET LICHT UIT ZODRA HET KAN
Het nieuwe 5 km lange forensen-snelfietspad Oude Spoorbaan
Tracé tussen Waalre en Valkenswaard wordt ’s nachts nauwelijks
gebruikt. Om de dieren in het bos niet met nachtelijke straatverlichting te storen, gaat deze na de avondspits middels een
dimschema in fasen langzaam uit en voor de ochtendspits weer
aan, tot het weer licht is.

THE HAGUE ROTTERDAM AIRPORT SCHAKELT DE
VERLICHTING AAN ALS HET MOET
Om energie te besparen en lichtvervuiling tegen te gaan, worden
de opstelplaatsen voor vliegtuigen op The Hague Rotterdam
Airport pas verlicht als er een vliegtuig in aantocht is. Zodra het
toestel de opstelplaats nadert, wordt deze gedetecteerd door de
radar en gaat het licht aan. Zo kan de piloot veilig ‘parkeren’.

LEIDSEPLEIN SLIM EN VEILIG VERLICHT
Het drukbezochte Amsterdamse Leidseplein wordt autovrij.
Camera’s, calamiteitenverlichting en het inschakelen van felle
spots als de kroegen sluiten, dragen bij aan de veiligheid. Bij
ongeregeldheden activeert de politie de extra verlichting met
een druk op de knop. Zo kunnen ze veiliger werken en kunnen
de camera’s de situatie haarscherp in beeld brengen.

MEER WETEN?
Neem contact op met een van de account managers van Luminext. We geven u graag advies op maat over het verlichten op aanvraag.
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