
Standard Belysning

LED Sportbelysning 
fotboll 6 master

Belysning Fotbollsplan 
200 lux med 6 st master

Tack för ditt intresse för denna belysningslösning! Denna belysningslösning ger en uppfattning om hur man 
använder OptiVision LED Gen3.5 för att belysa en fotbollsplan. Vill du ha en belysningslösning som är 
skräddarsydd för din egen situation? Ta då kontakt med din installatör eller våra Signify-ljusspecialister.

Denna design för 200 lux överensstämmer med SvFF rekommendationer för Övriga Divisioner, dvs Div 2 och lägre. I 
förslaget så är armaturerna monterade horisontellt med ljusöppningen nedåt.

Fotbollsbelysning med 18 st OptiVision.Fotbollsbelysning med 18 st OptiVision.
LED-strålkastare, Emed 200 lux, Emin/Emax > 0,50LED-strålkastare, Emed 200 lux, Emin/Emax > 0,50

6 master, 18 meters ljuspunkthöjd6 master, 18 meters ljuspunkthöjd

Emed=genomsnittlig ljusnivå på planenEmed=genomsnittlig ljusnivå på planen

Emin/Emax = belysningens jämnhetEmin/Emax = belysningens jämnhet
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LED Sportbelysning 
Fotbollsplan 200 lux 
med 6 st master

• 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 
mastkonstruktioner åter används för att begränsa investeringen. 
Lutningsvinkeln på 0° begränsar ljusföroreningar. Som ett resultat av 
det blir det färre klagomål från lokal befolkningen angående störande 
ljus
• I kombination med Philips Perfect Play eller Interact Sports möjliggörs 
ytterligare energibesparingar.
• Armaturen är försedd med en servicetikett. Detta är ett unikt system 
baserat på QR-koder som identifierar varje enskild armatur. Den ger 
information om underhåll, installation och reservdelar.

För mer information:
https://www.lighting.philips.se/prof/utomhusbelysning/sport-och-are-
albelysning

OptiVision LED BVP528

Produktinformation

BVP528
Mått i mm

Produktdetaljer

Antal

OptiVision LED

Type

200 lux

18 st BVP528 1xLED2130/740 OUT T20 100K A65-WB

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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