BELYSNINGSLÖSNINGAR TILL

PADELHALLAR

PADEL
Padel (eller padeltennis) är en racketsport som kan ses som en
blandning mellan tennis och squash. Spelet tar plats i en glasbur
med fyra glasväggar som man kan använda sig av under spelets
gång. Precis som i tennis avskiljs spelplanerna åt av ett nät med en
servruta på 5×7 meter på vardera sida.
En vanlig padelbana har måtten 10×20 meter och omges av glasväggar baktill och galler/glasvägg vid sidorna.

ATT SKAPA RÄTT LJUS
Belysningsnivån i en padellhall ligger mellan 3001000 lux på banorna. Vilket som önskas beror på
om om det är elitnivå med TV-inspelning eller inte.
Vi rekommenderar en belysningnivå på minst
500 lux. Förutom ljusnivån är det även viktigt med
ett jämnt ljus och att armaturerna är avbländade.
Placeringen av armaturerna ska vara längs med
banornas långsidor och vara vinklade in mot banorna.
Vi har tagit fram två belsyingslösningar till
padelhallar. Båda två uppfyller kraven men ger
två helt olika upplevelser visuellt.
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ARMATUREXEMPEL

PALESTRA är en kraftfull och lättmonterad sporthallsarmatur. Passar för

den lilla gymnastiksalen upp till den större sporthallen. Armaturhuset är robust
och ljusöppningen är skyddad med en polykarbonatskiva som effektivt står
emot bollar. Armaturen är bollskyddsgodkänd enligt DIN 57 710-13/VDE 071013. Ljusflöde upp till 22 300 lm och ett ljusutbyte upp till 130 lm/W medför att
ett minimalt antal armaturer behövs för att lösa belysningsuppgiften. Med
flera alternativa montagemöjligheter och enkel inkoppling i gaveln,
är armaturen snabb och enkel att montera.

BELLO II CEILING är en dikt tak armatur som är utrustad med en

inbyggd mikroprismatisk skiva för att ge ett bländfritt ljus. Bello II är anpassad
för lokaler där det ställs höga krav på en bländfri miljö. Bello II Ceiling finns i
storleken 600x600, 1200x300 och 1200x600. Storleken 1200x600 är framtagen
speciellt för padelhallar.
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Referensprojekt Racketstadion, Norrköping.

BELYSNINGLÖSNING MED

BELLO II C

Belysingslösningen med Bello II Ceiling 12x6 är en exklusiv lösning. Armaturerna
monteras kloss intill varandra och skapar lysande linjer, en rad/långsida. De är
vinklade 20 grader för att ge ett jämnt ljus på banorna. Tack vare armaturens
stora lysande yta och den mikroprismatiska skivan blir bländningsrisken minimal.
Ecolux har levererat denna lösningen till flera padelhallar. Bland annat till
Racketstadion i Norrköping.

” Vi har Sveriges
bästa belysning
till padelhallar ”

Vi hade en snabb intervju med ägaren till
Racketstadion, Zara Tärning.
Vad tycker ni om belysningen?
- Jättebra, tycker förmodligen alla andra. Vi har
Sveriges bästa belysning till padelhallar.
Vad är det som är så bra med belsyningen?
- Man blir inte bländad och ger mycket ljus.
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BERÄKNINGSEXEMPEL

lux

500

400
Bana 2

Bana 1

Banyta 1: 20x10 m
Takhöjd: 8,5 m
Monteringshöjd: 8,3 m
Medelbelysningsnivå: 503 lux
Jämnhet (Emin/Emed): 0,79
GR-tal* (max): 22
Bibehållningsfaktor: 0,80
Beräkningsplan: 0,0 m

300

REKOMMENDATION
100

Medelbelysningsnivå: 500 lux
Jämnhet (Emin/Emed): 0,70
GR-tal* (max): 35-40
Beräkningsplan: 0,0 m

Beräkningsexemplet är gjord efter utgångspunkt att man ska uppnå 500 lux med endast
aktuell bana tänd. Då flera padelhallar vill ha en smart lösning som gör att endast bokad bana
är tänd. Dvs. tänt när banan används. Är fler banor tända samtidigt komma ljusnivån vara
högre.
OBS! Lägsta monteringshöjd med Bello II Ceiling i en padelhall är 7,0m.
Antal/
bana

Artikelnummer

Beskrivning

Vikt
(kg)

Armaturljusflöde
(lm)

Armaturljusutbyte
(lm/W)

Effekt
(W)

40

705718-1000

Bello II C 7057/7200 4K 12x6 Dim

9,9

7212

113

64

* För sport både inomhus och utomhus används GR-talet för synnedsättande bländning. Det tar hänsyn
till den försämring av synuppgiften som uppstår pga ljuset sprids i ögat och lägger en ”slöja” av ljus över
bilden som ögat är fokuserat på. GR-talet beräknas för olika åskådarpositioner på planen som tittar hela
varvet runt, dock inte över horisontalplanet. Maximala GR-tal för inomhussport 35-40 enligt Europeisk
Sportstandard.
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BELYSNINGLÖSNING MED

PALESTRA

Belysingslösningen med Palestra är en prisvärd och robust armatur. Tack vare det
höga armaturljusflödet så krävs det få armaturer för att uppnå önskad ljusnivå. Med
totalt 12 st armaturer, fördelar på i två rader längs med långsidorna, uppnår man
500 lux på en bana. Armaturerna är vinklade 15 grader in mot banan för att ge ett
jämnt ljus på banorna. Palestra är även utrustad med en polykarbonatskiva som
effektivt står emot bollar.
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BERÄKNINGSEXEMPEL

lux

500

400
Bana 2

Bana 1

Banyta 1: 20x10 m
Takhöjd: 8,5 m
Monteringshöjd: 8,5 m
Medelbelysningsnivå: 600 lux
Jämnhet (Emin/Emed): 0,74
GR-tal* (max): 24
Bibehållningsfaktor: 0,80
Beräkningsplan: 0,0 m

300

REKOMMENDATION
100

Medelbelysningsnivå: 500 lux
Jämnhet (Emin/Emed): 0,70
GR-tal* (max): 35-40
Beräkningsplan: 0,0 m

Beräkningsexemplet är gjord efter utgångspunkt att man ska uppnå 500 lux med endast
aktuell bana tänd. Då flera padelhallar vill ha en smart lösning som gör att endast bokad bana
är tänd. Dvs. tänt när banan används. Är fler banor tända samtidigt komma ljusnivån vara
högre.

Antal/
bana

Artikelnummer

Beskrivning

Vikt
(kg)

Armaturljusflöde
(lm)

Armaturljusutbyte
(lm/W)

Effekt
(W)

12

799500-0000

Palestra 7995/22300 4K Dim

11,9

22 308

130

172

* För sport både inomhus och utomhus används GR-talet för synnedsättande bländning. Det tar hänsyn
till den försämring av synuppgiften som uppstår pga ljuset sprids i ögat och lägger en ”slöja” av ljus över
bilden som ögat är fokuserat på. GR-talet beräknas för olika åskådarpositioner på planen som tittar hela
varvet runt, dock inte över horisontalplanet. Maximala GR-tal för inomhussport 35-40 enligt Europeisk
Sportstandard.
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