Innendørs
MASTER LED
lysrør

Bedre sikt og atmosfære
i parkeringsanlegget
hos Moss Lufthavn Rygge

Vi så etter en belysningsløsning
som kunne passe i de eksisterende
armaturene og et produkt som ga
energibesparelser.”

Beliggenhet: Moss, Norge
Anvendte lyskilder:
MASTER LEDtube 1500mm UO
25W 840
El.nr 38 206 39

Gunn Bakli
terminalsjef

Bakgrunn

Løsningen:

Moss lufthavn Rygge ligger i Østfold og er i
sterk vekst. Med nesten 1,9 millioner passasjerer per år, har flyplassen siden 2007 markert
seg som en ny og spennende aktør i norsk
luftfart. Flyplassen ble i en prisundersøkelse
fra 2013 kåret til Nordens billigste lufthavn og
Europas tredje billigste etter Paris Beauvais
og Katowice. Dette gjør at fokuset på å holde
kostnadene nede alltid er i fokus.

Det ble først vurdert andre strømbesparende
tiltak som f.eks. bevegelsesdetektorer, men
valget endte på Philips LED-lysrør. De 1.200
tradisjonelle lysrørene på 58W med en levetid
på 18.000 timer, ble erstattet med 24 W Philips
MASTER LEDtube med en levetid på 40.000
timer.

Utfordring:
Rygge flyplass har et parkeringsanlegg der
lyset står på døgnet rundt. Gunn Bakli, terminalsjef på flyplassen forteller: «Vi så etter
en belysningsløsning som kunne passe i
eksisterende armaturene og et produkt som
ga energibesparelser som kunne betale seg i
forhold til arbeidet med å skifte lyskilder. Vi
ønsket oss god belysning som kunne holde i
lang tid».

Salgsingeniør Erling Pedersen i Elektroskandia
har i samarbeid med Tom E Christiansen,
Key Account Manager i Philips Professional
Lighting, jobbet med og finne den beste
løsningen for garasjeanlegget.
Ønsket var klart: å spare energikostnader,
drift- og vedlikeholdskostnader.

«Dette er en rask og enkel installasjon med
lang levetid for hele garasjeanlegget. Og gir nye
besparelsesmuligheter for flyplassen:
tilbakebetalingstiden er på ca. 0,8 år. Og bedriften får en grønnere profil.
Gunn avslutter med å fortelle at hun tydelig
kunne se en forskjell; vi fikk bedre og hvitere lys
med LED-lysrør, noe som gjorde at både sikten
og atmosfæren ble bedre. Dette sammen med
de store energibesparelsene og en praktisk talt
vedlikeholdsfri løsning, gjør dette til en god
løsning for en travel flyplass
i vekst.
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