
Ombyg eksisterende sportshalsarmaturer til LED og få nye justeringsmuligheder 

Fischer Lighting SPORT gør det hurtigt og nemt at udskifte en traditionel lyskilde i sportshal-
sarmaturer til LED. I opnår alle fordelene ved LED uden at skulle investere i nye armaturer, og 
uden en større renovering af lofter.

Sportshalsarmaturer er af en særlig holdbar og kraftig kvalitet, der kan tåle slag fra bolde, og 
de er bekostelige i indkøb. I stedet for at fjerne de gamle armaturer, opgraderer vi de eksister-
ende armaturer med helt nye LED-indsatser. Ombygningen går langt hurtigere end en komplet 
udskiftning, og medfører derfor færre driftsforstyrrelser. 

Sportshaller lægger gulv til timevis af træning, stævner, eksaminer og fester. Med vores styring-
steknologi sikrer vi, at i kan få den optimale belysning som passer til netop det arrangement 
der foregår i hallen. 

FORDELE

• Vi installerer LED i de eksisterende sportshalsarmaturer og der er derfor et minimum af 
efterfølgende renovering af lofter og ingen ekstra udgifter til reperation mv.   

• Vi anvender kun elektronik fra kvalitetsleverandører som Philips

• Vi leverer løsningerne med styring, så I selv kan justere belysningen efter aktiviteten i hal-
len. Der er stor forskel på behovet for lys til eks. sportsarrangementer og eksaminer 
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TEKNISK INFORMATION

ID Form Max længde Max Watt 
eksisterende 

Bredde / diamenter 
fra/til (mm.) Rørtyper som passer til Energibesparelse

FLX-0100239 Firkantet 1200 300 250-500 T8 (36 W ) + T5 (28 W, 54 W) Op til 82 %

FLX-0100234 Firkantet 1500 300 250-500 T8 (58 W) + T5 (35 W, 49 W, 80 W) Op til 82 %

FLX-0100237 Halv cylinder 1500 400 200-300 T8 (58 W) + T5 (35 W, 49 W) Op til 82 %

• Alle løsninger er som standard med RA>80
• Spredningsvinkel på 120°
• Fås i 3000 K. eller 4000 K. 
• Udskiftelige lyskilder og drivere
• Levetid på 50.000 timer (L80) ved Ta = 25° C.
• Løsningerne er designbeskyttede
• CE mærket og med 5 års garanti

LYSSTYRING

Løsningen leveres som standard med Philips DALI drivere til DALI lysstyring. Såfremt der i 
dag er 1-10 V lysstyring kan denne konverteres til DALI.

Til styring af lyset anvendes Philips Dynalite, som giver stor fleksibilitet. Vælg den styringsme-
tode der passer bedst til jer: 

1. En iPad eller anden touchskærm 
2. Et trykpanel med billedikoner 
3. En app til styring på én eller flere af jeres egne smartphones

I tilfælde hvor der ikke findes tilstrækkeligt med ledere mellem armaturerne vil lysstyringen 
kræve, at der trækkes nye kabler. 

Trykpanel med billedikoner iPad med valg af scenarier til belysning

*Fischer Lighting anvender drivere og LED dioder fra førende kvalitetsleverandører, men som det gælder for alle leverandører, kan der opstå isolerede tilfælde af 
teknologirelaterede fejl i produkts levetid. Fischer Lighting følger den Internationale standard der sætter en tolerance på tilsluttet belastning og bevaret lysudbytte på 
±10 % ved en omgivelsestemperatur på 25° C . Svigt af enkeltstående LED punkter er ikke en klagegrund, så længe lysudbyttet ikke falder under tolerancen. Farvetem-
peraturen kan ligeledes varierer med 175 Kelvin fra den påskrevne værdi ved en omgivelsesestemperatur på 25° C.
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