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Kingsford Smith International Airport dat jaarlijks door circa 40 miljoen passagiers wordt bezocht, is
het belangrijkste en grootste luchtverkeersknooppunt in Australië. Zijn in 1970 gebouwde Terminal 1,
waar de internationale vluchten worden afgehandeld, is hier de spreekwoordelijke Poort naar de
wereld. Na een fundamentele renovatie, die met name ook voor het gedeelte van de veiligheidscontroles
en de daarachter gelegen winkel- en verblijfszones gold, straalt de terminal vanaf de herfst van 2015
met nieuwe allure. ERCO heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. De Skim downlights uit de
lichtfabriek in Lüdenscheid zorgen namelijk voor een sprankelende en indrukwekkende, algemene
verlichting in deze zones van de terminal.

Efficiency, lichtcapaciteit en onderhoudsvrijheid voor lange levenscycli van de
verlichtingsinstallatie
De door het gerenommeerde Australische planningsbureau Aurecon ontworpen en geleide
modernisering van de terminal werd tijdens het dagelijks bedrijf gerealiseerd. Met betrekking tot de
lichttechniek bestonden er duidelijke instructies: de verlichting diende het meest geringe
stroomverbruik met de hoogste lichtcapaciteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid te combineren.
Aangezien luchtverkeerskruispunten, zoals Sydney, een vrijwel 24-uurs bedrijf hebben, moeten de
onderhoudsinspanningen van de technische uitrusting in de zone, die voor passagiers toegankelijk is,
tot een minimum worden gereduceerd. Toen de opdracht werd verstrekt, kwam de lichtoplossing met
Skim downlights van ERCO in elk opzicht als beste keuze naar voren: de beslissing voor Skim hing
centraal samen met de voortreffelijke efficiency, de betrouwbaarheid en de talloze
toepassingsmogelijkheden van dit product van ERCO.
Een
kenmerk
van de kwaliteit van ERCO armaturen zijn de uitmuntende waarden voor het lichtstroombehoud van de
gebruikte LED's. Door het uitstekende, passieve warmtemanagement is voor de lichtwerktuigen van
ERCO gewaarborgd dat na 50.000 bedrijfsuren nog ten minste 90% van alle LED's meer dan 90% van
hun aanvankelijke lichtstroom heeft. Maximaal 10% van de LED's mag op dit tijdstip lager zijn dan dat
(L90/B10). Het uitvalpercentage van individuele LED's is tot dat moment zelfs slechts 0,1%. De
armatuur kan na 50.000 bedrijfsuren daarom ook nog probleemloos verder worden gebruikt.

Indrukwekkend zonder verblinding – ook bij hoge plafonds
In de zone van de veiligheidscontroles voor de luchtreizigers is de plafondhoogte ongeveer 3,5 meter. In
de wit gehouden, verlaagde plafonds werden witte Skim downlights met slechts 18W aansluitvermogen
en warmwit licht (3000K) geïntegreerd. Deze zorgen hier voor een gelijkmatig, goed afgeschermd licht
dat in deze gevoelige zone een bijdrage levert aan een rustige en tegelijkertijd prettige sfeer.
In de winkel- en verblijfszone, die in principe als een normale shopping mall werd ontworpen, worden
Skim downlights voor de verlichting van verkeerszones ingezet. De hier circa 6 meter hoge plafonds zijn
ook wit gehouden. Drie parallel lopende, zwarte banden, die in de plafondpanelen zijn geïntegreerd,
benadrukken echter als markant vormgevend element de lengte-uitlijning van de mall. In deze banden
werden Skim downlights met zwarte antiverblindingsconus ingebouwd, zodat de armaturen optisch
nauwelijks zichtbaar zijn. Deze bijna onzichtbare lichtuittreding wordt mogelijk gemaakt door de goede
antiverblinding van de door ERCO zelf ontwikkelde Skim lens. Met slechts 28W en neutraalwit licht
(4000K) dat ideaal met het invallende daglicht harmonieert en voor een lichte, kristalheldere sfeer
zorgt, garanderen de ERCO armaturen een indrukwekkende algemene verlichting. Het ondanks de
grote hoogte van de ruimte absoluut gelijkmatige licht levert een beslissende bijdrage aan de
verblijfskwaliteit van de mall – een indruk die ook door de enthousiaste reacties van
luchtvaartmaatschappijen en publiek wordt bevestigd.
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