
Standard Belysning

LED Sportbelysning
“5-aside”

Belysning för Lekyta/
Spontanfotboll
“5-aside”

Tack för ditt intresse för denna belysningslösning! Denna belysningslösning ger en uppfattning om hur man an-
vänder Coreline Tempo XLför att belysa en lekyta/fotbollsplan för spontanfotboll. Vill du ha en belysningslösning 
som är skräddarsydd för din egen situation? Ta dåkontakt med din installatör eller våra Signify-ljusspecialister.

Denna design meddrygt 75 lux överensstämmer med Måttbokens (Sveriges Kommuner och Regioner) rekommen-
dationer för Typ 5 (Lek/Träning). I förslaget så är armaturerna monterade horisontellt med ljusöppningen nedåt för 
att minimera risken för störande ljus i omgivningen.

Belysning med 4 st Coreline Tempo XLBelysning med 4 st Coreline Tempo XL
LED-strålkastare, Emed 85 lux.LED-strålkastare, Emed 85 lux.
Typ 5 har inga krav på jämnhet, denna lösning har Typ 5 har inga krav på jämnhet, denna lösning har 
Emin/Emed 0,48.Emin/Emed 0,48.
4 stolpar, LPH = 8,0 m4 stolpar, LPH = 8,0 m

Emed=genomsnittlig ljusnivå på planenEmed=genomsnittlig ljusnivå på planen

Förklaring
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Denna design med drygt 75 lux överensstämmer med Måttbokens (Sveriges Kommuner och Regioner) rekommendationer för Typ 5 (Lek/Träning). I 
förslaget så är armaturerna monterade horisontellt med ljusöppningen nedåt för att minimera risken för störande ljus i omgivningen.
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Denna design med drygt 75 lux överensstämmer med Måttbokens (Sveriges Kommuner och Regioner) rekommendationer för Typ 5 (Lek/Träning). I 
förslaget så är armaturerna monterade horisontellt med ljusöppningen nedåt för att minimera risken för störande ljus i omgivningen.

Belysning med 4 st Coreline Tempo XL LED-
strålkastare, Emed 85 lux. Typ 5 har inga krav på 
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Tack för ditt intresse för denna belysningslösning! Denna belysningslösning ger en uppfattning om hur man använder Coreline Tempo XL för 
att belysa en lekyta/fotbollsplan för spontanfotboll. 
Vill du ha en belysningslösning som är skräddarsydd för din egen situation? Ta då kontakt med din installatör eller våra Signify-
ljusspecialister. 
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Beräkningsytor

EEgenskaper

86.6 lxBeräkningsyta 1
Vinkelrät belysningsstyrka
Höjd: 0.000 m
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Belysning för Lekyta/
Spontanfotboll "5-aside"

• Det breda urvalet av optiker garanterar maximal optisk effektivitet, 
noggrann ljusfördelning och minimalt med spilljus.
• En lutningsvinkel på 0° möjliggör ett lågt SCx-värde på projekt där 
stolpar/master återanvänds för att begränsa investeringen. 
Lutningsvinkeln på 0° begränsar ljusföroreningar. Som ett resultat så 
blir det färre klagomål från lokalbefolkningen angående störande ljus.
• I kombination med Philips Perfect Play eller Interact Sports möjliggörs 
ytterligare energibesparingar.
• Armaturen är försedd med en service etikett. Detta är ett unikt system 
baserat på QR-koder som identifierar varje enskild armatur. Den ger
information om underhåll, installation och reservdelar.
• Perfekt för andra applikationsområden som parkeringar, industri,
fasadbelysning mm.

För mer information:
https://www.lighting.philips.se/prof/utomhusbelysning/sport-och-ar-
ealbelysning/areal-och-rekreationsbelysning/coreline-tempo-ex-
tra-stor/912300024336_EU/product

Coreline Tempo XL BVP140

Produktinformation

BVP140
Mått i mm

Produktdetaljer

Antal

Coreline Tempo XL BVP140

Type

85 lux

4 st BVP140 T25 1xLED360-4S/740 OFA52

Detta är en standardlösning, men har du behov av en
anpassad lösning med andra förutsättningar.

Andra förutsättningar I projektet?

Klicka här
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