
Indoor lighting

Ook úw sporthal  
in topconditie met 
SportControl LED
beter licht
lagere energiekosten 

altijd ‘in control’



Deze duurzame 
verlichtingsoplossing  
kent alleen winnaars

SportControl LED biedt prettig, egaal licht tot 
een maximum van 750 lux. Daarmee voldoet 
deze LED-verlichting ruimschoots aan de 
normen van NOC*NSF voor internationale  
(top)sportcompetities.  

Het juiste licht, voor elke activiteit
Of het nu om een zaalvoetbalwedstrijd gaat, 
een tennistoernooi of een schooltraining:  
elke activiteit heeft zijn eigen verlichtings-
niveau nodig. Met SportControl LED kunt u  
het licht precies afstemmen op de activiteit  
van het moment: 300 lux voor school sport-
activiteiten, 500 lux voor een nationale 
competitie of training en 750 lux voor  
(inter)nationale competities. 
Ook is het mogelijk om het licht te dimmen in 
het gedeelte van de hal waar geen activiteit is. 
U bepaalt zelf in welke zones (speelvelden)  
u de verlichting wilt indelen!

In een tijd waarin de overheid mensen wil 
stimuleren om (vaker) te sporten, hoort de 
plaatselijke sporthal een visitekaartje van  
de gemeente te zijn. Helaas geldt dat niet  
altijd voor de verlichting van deze ruimtes. 
SportControl LED brengt daar verandering in. 
Met prettige, egale verlichting tot een niveau 
van 750 lux, volop mogelijkheden om te 
dimmen en een forse energiebesparing. 
Daarmee kent deze duurzame verlichtings-
oplossing alleen maar winnaars. Ga maar na: 
gebruikers van de sporthal genieten van  
betere en prettige verlichting, beheerders 
kunnen het licht afstemmen op de activiteit 
van dat moment en eigenaren kunnen een  
fors lagere energierekening tegemoet zien. 

Beter licht, betere prestaties
Voor het beoefenen van een sportieve  
activiteit is goed licht essentieel.  

SportControl LED:
• Beter licht, hogere prestaties 
•  Energiezuinig en onderhoudsvriendelijk
•  Het juiste licht, voor elke activiteit
•  Volledig afgestemd op uw sporthal
•  Met één systeem volledig in control
•  Hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid

Prettig, 

egaal licht tot

750
        lux

De verlichting van sporthallen laat vaak te wensen over. Verouderde installaties 

die duur zijn in onderhoud, matige verlichting met hoge energiekosten... Om nog 

maar te zwijgen van de minimale mogelijkheden om het licht te regelen. 

SportControl LED plaatst de verlichting van uw sporthal weer helemaal in de 

moderne tijd. Deze duurzame, zeer energie zuinige verlichtingsoplossing wordt 

volledig afgestemd op uw wensen. Het resultaat is een fantastisch verlichte 

sporthal én een beheerder die helemaal ‘in control’ is.

SportControl LED



levert die u ervan verwacht.  
U bent dus altijd ‘in control’ en 
kunt zo met gemak uw doel stellingen  
op het gebied van duurzaamheid,  
efficiëntie en kwaliteit halen. 

Hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid
Met Philips-verlichting bent u verzekerd  
van de top in kwaliteit en betrouwbaarheid. 
Door voortdurend te investeren in innovatie 
loopt Philips voorop in LED-verlichting. 
SportControl LED is daar een goed  
voorbeeld van. Het is een beproefd concept 
dat zijn kwaliteit inmiddels ruimschoots  
heeft bewezen. 

Training, recreatie  
en onderwijs

300 lux

Landelijke en  
lokale competitie

500 lux

Internationale en 
nationale competitie

750 lux

Energiezuinig en onderhoudsvriendelijk
Philips LED-verlichting is zeer energiezuinig, zeker 
in vergelijking met traditionele TL-verlichting 
die vaak in sporthallen hangt. Met SportControl 
LED zijn besparingen ten opzichte van uw 
huidige installatie van 50% per jaar gemakkelijk 
haalbaar! Bovendien heeft LED-verlichting  
een zeer lange levensduur van minstens 20 
jaar. Onderhoud en lampvervanging zijn dus 
voorlopig niet meer aan de orde. Daardoor 
realiseert u een extra besparing, en dan praten 
we nog niet over het gedoe om op deze hoogte 
lichtbronnen te vervangen!

Volledig afgestemd op uw sporthal
Geen sporthal is hetzelfde. Ook uw sporthal 
heeft eigenschappen, die substantieel afwijken 
van andere in zijn soort. Daarom heeft Philips 
geen standaard verlichtingsoplossing ontwikkeld, 
maar een maatwerkpakket dat perfect kan 
worden afgestemd op de eisen van uw 
sporthal. Alleen zo profiteert u maximaal  
van de energie besparing en de efficiëntie  
die deze oplossing biedt. 

Met één systeem volledig in control
SportControl LED is een geïntegreerd systeem 
van LED-armaturen, controls en lichtregeling.  
Eén intelligent LED-verlichtingssysteem dat  
op elk moment van de dag exact die prestaties  

“ De armaturen in Sporthal Hogeveld bieden mooi, 
egaal licht tot een maximum van zeker 750 lux. 
En we hebben onze doelstelling - minstens 50% 
energie besparing - ruim gehaald. De eerste 
onderzoeken wijzen uit dat we zelfs een 
besparing van 75% ten opzichte van de oude 
hoog frequente TL-verlichting realiseren.”  
 
Pieter Bouwman, projectleider onderhoud van de productgroep 
Binnensport, gemeente Den Haag.

Minstens

50% 
energie - 

 besparing
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