
Standard Belysning

LED Sportbelysning för Padelbana
200 lux

Belysning Padelbana
200 lux med Coreline Tempo 

Tack för ditt intresse för denna belysningslösning! Denna belysningslösning ger en uppfattning om hur man
använder Coreline Tempo Large för att belysa en padelbana enligt gällande standard, i detta fall 200 lux
som gäller för  lokal träning och tävling.

Vill du istället ha en skräddarsydd lösning för din situation?
Ta då kontakt med din installatör eller våra Signify-ljusspecialister.

Denna design för 200 lux överensstämmer med Svenska Padelförbundets rekommendationer för lokal träning  & 
tävling i utomhusmiljö.
I förslaget så är armaturerna monterade på 8 m och är uppvinklade 15 grader.

Lösning med 8 st Coreline Tempo Large, BVP130Lösning med 8 st Coreline Tempo Large, BVP130
Emed > 200 lux, Emin/Emed > 0,50Emed > 200 lux, Emin/Emed > 0,50

Emed=genomsnittlig ljusnivå på bananEmed=genomsnittlig ljusnivå på banan
Emin/Emed = jämnhet över spelplanEmin/Emed = jämnhet över spelplan

Förklaring

Coreline Tempo Large, BVP130



Belysning Padelbana
200 lux med
Coreline Tempo

• CORELINE TEMPO LARGE - LED module, system flux 16000 lm -
4th generation, screw fixation - 740 neutral white -
Optiflux asymmetrisk axelvinkel 52

CoreLine Tempo Large är en serie högeffektiva strålkastare för 
1:1-ersättning av konventionella armaturer med bibehållen
elinstallation och stolpar. Ett begränsat antal optiker, asymmetrisk
eller symmetrisk, gör det enkelt att hitta den optimala lösningen,
medan utbudet av ljusflöden är stort.Levereras med U-formad
universalfäste och extern trepolig snabbkontakt med IP68-kapsling.

För mer information:
https://www.lighting.philips.se/prof/utomhusbelysning/
sport-och-arenabelysning/areal-och-rekreationsbelysning/core-
line-tempo-stor/912300023662_EU/product

Coreline Tempo Large

Produktinformation

BVP300
Mått i mm

Produktdetaljer

Antal

OptiVision LED

Type

200 lux

8 st BVP130 1xLED160-4S/740PSU 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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