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IDROTTSANLÄGGNINGAR



Det växande intresset för olika typer 
av idrott är något positivt. Ju mer och 
mångsidigare människor rör sig – oav-
sett om de är unga eller gamla – desto 
friskare förblir de. Idrotta kan man göra 
både inomhus och utomhus, ensam 
eller i grupp. Oavsett gren utgör en 
välplanerad belysning en viktig del av 
rörelseglädjen – och även tryggheten 
– i idrottsutövningen.

Jämnt ljus efter behov
I idrottsanläggningar ställs kravet på 
ett jämnt ljusflöde på sin spets, kanske 
mer än någon annanstans. I ett jäm-
nt ljus avtecknar sig spelredskapens 
rörelser och spelplanens gränser klart 
och tydligt, utan reflexer. I en intensiv 
pingismatch kan det vara viktigt att 
hålla koll på motståndarens minspel för 
att förutsäga var nästa boll kommer att 
hamna.

Bländfritt ljus
Lika viktigt som att ljusflödet är jämnt 
är det att idrottsanläggningens belys-
ning inte bländar. Det måste gå enkelt 
att uppfatta en spelsituation. I värsta fall 
kan bländande ljuskällor leda till olyc-
kor, om till exempel en hård boll närmar 
sig en spelare ur en vinkel där ljuset 
bländar. En grundregel för en bländfri 
belysning är att låta ljuset komma från 
en tillräckligt stor yta.

Idrott är en rättighet för alla. En idrottsanläggning behöver ett stadigt och bländfritt ljus.

Bolltest
Rörelseenergin hos en tung basketboll 
som rör sig snabbt är stor. Därför måste 
armaturerna på en idrottsanläggning 
vara bolltestade och certifierade. 
Annars kan det sätta trista spår. Alla 
Greenleds armaturer för idrottsanlägg-
ningar har godkänts i bolltest.

Inne och ute
Belysningsbehoven skiljer sig från 
varandra beroende på om idrottsanlägg-
ningen ligger inomhus eller utomhus. 
Trots det är målet och särskilt slutresul-
tatet det samma: en tillräcklig mängd 
jämnt och bländfritt ljus i varje läge, alla 
tider på dygnet – så länge idrottsanlägg-
ningen används. 

Motionärer kontra proffs
Ju snabbare spelet är, desto mer ljus 
behövs. I skolans gymnastiksal räcker 
400 lux, men för tävlingar på SM-nivå 
kan ljusbehovet, beroende på gren, 
uppgå till drygt 1000 lux. I ishallar gäller 
belysning enligt Hockeyförbundets klas-
sning. Ska matchen tv-sändas, ställer 
det ytterligare krav på luxantalet.

Intelligent styrning. Med ett intel-
ligent styrsystem får du maximala 
energibesparingar och samtidigt en 
ändamålsenlig belysning. I en stor 
idrottshall går massor av energi för-
lorad om ljuset brinner i onödan. Med 
intelligent DALI-styrning spar du inte 
bara energi utan förlänger också livet 
på armaturerna.

Rörelseglädje i ett gott ljus

av våra kunder rekommenderar 
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En jämn och bländfri belysning är viktig 
för alla idrottare. Oavsett gren har belys-
ningen en direkt inverkan på säkerheten. 
Även själva njutningen, glädjen i att utve-
cklas och motivationen att fortsätta med 
sin idrott är direkt kopplade till de oms-
tändigheter, under vilka idrotten utövas. 

 
 

En intelligent och korrekt belysning gör 
idrottsanläggningen till den optimala 
prestationsplatsen för en idrottare. Även 
de som sköter anläggningen gynnas, 
eftersom en intelligent belysning gör det 
möjligt att utnyttja potentialen till ener-
gibesparingar fullt ut. Systemet uppger 
den verkliga energiförbrukningen och 
rörelsesensorer visar i vilken grad lokalen 
används.

En led-baserad belysning utgör en be-
kymmersfri och långlivad lösning för olika 
typer av idrottslokaler. Med det minskade 
effektuttag som uppnås med hjälp av styr-
ning av belysningen kan elbelastningen 
sänkas, vilket ytterligare förlänger utrus-
tningens livstid. I bästa fall kan intelligent 
belysningskontroll fördubbla livslängden 
hos armaturernas ledar och elektronik.

Den som ser, träffar lättare

     OMEGA BRED  
MED EN BRED LJUSSPRIDNING GER ARMATUREN OMEGA EN JÄMN 
BELYSNING ÄVEN I STORA HALLAR.
 
 

     OMEGA MELLANBRED
MED EN MELLANBRED LJUSSPRIDNING GER ARMATUREN OMEGA 
MINSTA MÖJLIGA BLÄNDNING. 
 

     OMEGA ASYMMETRISK
MED ASYMMETRISK LJUSSPRIDNING PASSAR ARMATUREN OMEGA 
BLAND ANNAT I INNEBANDY-, BADMINTON- OCH TENNISHALLAR.

1. Bekanta dig med objektet. Ta reda på vilken 
sorts lokal det är frågan om – vad gör man där, 
vem gör det, när arbetar man? Belysningens 
mängd och kvalitet bestäms av användnings- 
ändamålet. På samma gång klarnar möjlig- 
heterna att utnyttja belysningens styrsystem 
och göra besparingar på energiförbrukningen. 

2. Välj den lämpligaste lösningen. Det är lätt att 
besluta vilken belysning som passar bäst när du 
känner till Greenleds produktgrupper. Greenleds 
belysningsexperter hjälper gärna till om du har 
frågor om belysningslösningar. 

3. Ta användaren i beaktande. En god belysning 
beaktar användaren och olika arbetssituationer 
för att förbättra arbetssäkerheten och produkti-
viteten.



Produktfamiljen Omega erbju-
der överlägsen energieffektivitet 
kombinerad med utmärkt optik. 
Armaturernas konstruktion 
och installerbarhet erbjuder en 
lösning som alltid är kostnad-
seffektiv och dessutom bländfri. 
Perfekt anpassad för idrottssa-
lar, sport- och ishockeyhallar 
samt tennis-, badminton- och 
squash-banor.

Sigma Gen2 är en ljusstark och 
energieffektiv armatur, som tål 
krävande förhållanden. Den är 
tålig (IP65&IK08), enkel att ins-
tallera och lätt att göra ren. 

Armaturer

Control Strategy. TS tidsstyrning 10-50 % (Smart Time Scheduling), DLHV dags-
ljusdetektering 15-25 % (Daylight Harvesting), CLO/TT uppgiftsspecifik styrning 
och konstant ljusflöde CLO 20-30 % (Task Tuning)

OCC närvarodetektion 35 % (Occupancy Control), PC personlig kontroll
20-38 % (Personal Control), LS elbelastningsutjämning 10 % (Load Shedding)

Armatur enligt behov

Square Microprisma/Opal passar 
tack vare sin bländfrihet bra i mo-
tionssalar och gym. Den förenar en 
enkel men elegant design med en 
utmärkt energieffektivitet och en 
genomtänkt konstruktion.

Omega Mini är en strömlinjefor-
mad armatur, som på ett snyggt 
sätt lyser upp såväl höga som låga 
utrymmen. Denna kostnadsef-
fektiva armatur erbjuder en rad 
anpassade optiklösningar och är 
dessutom enkel att installera. 
 

Gamma lyser kostnadseffektivt 
upp allmänna utrymmen såsom 
provhytter, duschutrymmen, 
korridorer och toaletter. Arma-
turen är IP65-klassad.

Produktfamiljen Alfa Line erbju-
der maximal energieffektivitet i 
kombination med ett bländfritt 
ljus. Ljuset från Tunable whi-
te-versionen kan anpassas efter 
dagsljuset. Active+ är självlä-
rande när det gäller grund- och 
närvarobelysning.

Styrningslösningar för

idrottsanläggningar.

När du väljer styrsystem för idrottsan-

läggningens belysning bör du hålla koll 

på energibesparingarna, de olika serieni-

våernas krav på belysningsnivå samt på 

tidsstyrningen. Med rätt styrning uppnår 

du maximala energibesparingar och får 

enkel kontroll över belysningsnivåerna 

vid exempelvis ligamatcher och spelträ-

ning. Via ett lättanvänt kalendergräns-

snitt kan belysningen tidsinställas efter 

träningens veckoschema.

Energibesparingar och användbarhet. 

Greenled rekommenderar Osram ENCE-

LIUM för idrottsanläggningar. ENCELIUM 

är ett DALI-baserat belysningskontroll-

system för hela fastigheten. Systemet går 

enkelt att integrera med andra system 

för fastighetsautomation via en BACnet 

koppling.

 

Marknadens mest effektiva teknik. 

I Greenleds armaturer används markna-

dens mest effektiva led-teknik. Det bety-

der en verkningsgrad och en pålitlighet 

i toppklass. Komponenterna inhandlas 

från leverantörer, som omsorgsfullt valts 

ut bland de största tillverkarna.

Idrottslokaler Armaturer Control strategy* ENCELIUM Osram /Helvar Digidimm

Omega Sigma 
Gen2 

G-lite 
Apollo Gen2

Omega Mini Gamma Eco S Alfa Line Square
Microprisma

/Opal

Sirius 
Flood

Sirius TS DLHV CLO/TT OCC PC LS

Gymnastiksal x x x x x

Multifunktions-/sporthallar x x x x x

Ishockey (träningsanläggning) x x x x

Ishockey (ligaspelsanläggning) x x x x

Tennis- och badmintonplaner x x x

Squashbanor x x x

Inomhus idrottanläggningar/
parker

x x x x x

Motionsanläggningar/gym ugr<19 x x x x x x

Provhytter ugr<19 x x x x

Korridorer ugr<19 x x x x

Dusch/toalett x

Sportanläggningar utomhus x x x x

Löparspår/skidspår AstroDIM x Sensor

Parkering/utomhusområde AstroDIM x Sensor

Bolltest DIN18032-3 x x x

On/off och DALI x x x x x x x x x x

Sensor/PIR

Smart active sense x

Tunable/ Dynamic white x

AstroDIM x x

Kedjekopplingsbar x x x x x x x

ENCELIUM™



VARFÖR VÄLJA

GREENLED

www.greenled.se

1. Enkel planering. Med Greenleds belysningslös-
ningar går planeringen lätt och effektivt. Färdiga 
grundlösningar finns för att spara projektörens tid. 

2. Expertis. Greenleds experter erbjuder stöd och 
råd under belysningsprojektering samt vid valet av 
en lämplig belysningslösning. Vi vill göra belys-
ningsprojektörens arbete bekymmersfritt. 

3. Bästa pris-kvalitetförhållandet. Våra armaturers 
långa livslängd i kombination med upp till 90% 
mindre energiförbrukning samt låga underhållsut-
gifter innebär att Greenleds helhetslösning har ett 
pris-kvalitetsförhållande som är överlägset andra 
aktörers.


