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IDRÆTSCENTER VENDSYSSEL, VRÅ

Energiselskabet, Nyfors, rettede henvendelse til Idrætscenteret
Vendsyssel med henblik på en udskiftning af deres eksisterende og
traditionelle belysning.
Idrætscenteret fik en invitation til LITEs showroom, hvor de kunne
blive inspireret og se spændende belysningsløsninger. Derudover
fik idrætscenteret foretaget en energiberegning, der viste betydelige besparelser ved at udskifte de traditionelle lysstofrør ud med
LITEs LED rør.
Efter ganske kort tid blev beslutningen truffet og belysningen
skulle udskiftes.
Idrætscenter Vendsyssel i Vrå er Nordjyllands nyeste og mest
moderne idrætscenter.
Med to idrætshaller, café, motionscenter og flere mødelokaler er
Idrætscenter Vendsyssel det naturlige mødested for sportsfolk, foreninger, erhvervsfolk, private som offentlige virksomheder samt
institutioner.
Det var vigtig for idrætscenteret, at de som minimum fik tilsvarende belysningsniveau, som det eksisterende. For at kunne imødekomme kravene fik de som en af landets første idrætscentre lavet
dæmp på 1-10V i de eksisterende armaturer, men udskiftet med
LITEs T5 rør. Der er ydermere indbygget et dæmpbar modul i hver
enkelt armatur, som gør det muligt for idrætscenterets eksisterende lysinstallation, at tale sammen med de nye LED rør.

Med en udskiftning af deres belysning fik idrætscenteret en årlig
besparelse på hele kr. 103.294. Derudover fik de tilskud fra Nyfors
til deres energiforbedring, da idrætscenteret valgte LED, som er en
langt mere energi- og miljøvenlig løsning.
Idrætscenter Vendsyssel er et dynamisk kulturhus i stadig udvikling,
som gør meget for at være vendelboernes foretrukne mødested.
Med nytænkning og engagement udvikler de centret til i endnu
højere grad, at være stedet, hvor unge og ældre mødes til nye,
spændende oplevelser.
Under hele forløbet har kunden været i tæt dialog med LITE og
Nyfors omkring rådgivning i hele processen.
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PRODUKTLØSNING

WALLWASHER 60

Wall washer belysning egner sig særdeles
godt til facadebelysning, takket være det
brede spektrum af RGB og hvide toner.
Med et LED armatur forbruges der også
mindre energi og minimere vedligeholdelses- omkostningerne igennem en lang
driftslevetid og enestående modstandsdygtighed over for atmosfæriske forhold.

TUBE 150 PRO T5 32W

LED rør til udskiftning af traditionelle lysstofrør. Hos LITE er vi altid lagerførende
med LED rør af højest kvalitet samt Lm/W.

