
Fredericia Stadion 

                                         L E D  L i g h t i n g  P r e m i u m  S y s t e m s   

Lysoptimering af 



FC Fredericia ligger i øjeblikket nummer to i landets  
1. Division i fodbold og har ambitioner om at rykke op i den  
bedste liga. Hjemmebanen skal følge holdets og byens ambitioner,  
og derfor valgte man at investere i markante lysforbedringer.

For at overholde DBU’s krav (national standard) og give  
publikum den bedste oplevelse på stadion, krævede løsningen som  
minimum 1000 lux og en ensartethed i lyset på over 70%.  

I 42 meters højde er der yderligere monteret 20 Floodlight 
1200W (5 stk på hver lysmast), særligt udviklet til at lyse kraftigt 
op højt over jorden. Målinger af lyset viser nu en ensartethed på 
72 % samt et gennemsnit på 1193 lux, over hele banen. En synlig  
lysforbedring, der virkeligt løfter kulissen og giver optimale  
rammer for spillere såvel tilskuere.

Sports belysning
til stadion/arenaer

Projekt:  FC Fredericia

Dato: August 2019

Lokation: Monjasa Park 
(Fredericia Stadion)

Produkt: LED Flood lights 1200W



Professionel lysforbedring



International standard

Det super effektive Sports Arena armatur er af bedste kvalitet 
på markedet - bygget til at sidde monteret højt over jorden, hvor  
det er særligt udsat for vejrets hårde elementer.  Moderne  
teknologi i et hårdført armatur, beskyttet mod elektriske 
strømstød på op til 15.000 volt og kan modstå stormstyrke  
(16-certificering mod vindhastighed (51.0 ~ 56.0m / s).



5 Å R
YEARS

PRODUKT: LED FLOOD LIGHT 1200W
Stadionlys med høj effektivitet og mere end 160.000 lumen 

Måleenhed på siden sikrer  
nøjagtig orientering af lyset 
Håndtag på toppen hjælper  
til installation

Anti-korrosion overflade  
lavet af AA1070 aluminium 
IP66 og IK08-beskyttelse   
op til 5 Joules modstand i
tilfælde af boldslag 
Varmeledningsevne op til
226W/mK

Aftagelig strømforsyning 
installeres på bagsiden af 
armaturet (som standard) 
eller i bunden af masten ift. 
konfiguration (kompatibel 
med intelligent lyssystem)

               Nichia LED:  
             100.000 timers levetid
      Polycarbonatlinse med 30º        
      strålevinkel. Hydraulisk  
      luftfilter optimerer  
      varmeafledningKoldvalset stålbeslag med 

håndtag stabiliserer  
orientering af lyset



PRODUKT SPEcIKaTIOn

 FLOOD LIGHT  
480W

Reference FLH480CW

Materiale Aluminum

Spænding (V) 100-277 AC

Power factor >0,9

Lumen (lm) 62.000

Effektivitet (lm/W) 129

CCT (K) 5.000

CRI >75

Strålevinkel (º) 30

LED type NICHIA NF2W757GR

Levetid L70B10 (h) >50.000 .

IP beskyttelsesgrad 66

Demperatur (ºC) -40~+50

Certifikat CE | DLC | SAA

Garanti 5

Energi effektivitet A+
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Hi-G Termisk Teknologi 

Køleplade

Hi-G termisk 
interface 
materialer

Heater

Lag af carbonat

To-dimensionel 
bikagegitter opbygning

Termisk varmeafledning er førende på 
markedet. Hi-G teknologien giver en 
effektiv varmeafledning, der reducerer 
armaturets temperatur samt forbedrer 
ydeevne og levetid.

Tværgående termisk varmeafledning
23000W/mK*

*13 times termisk konduktivitet fra sølv
  22 times termisk konduktivitet fra aluminum

Efter en periode i drift størkner konventionelt termisk fedt, 
hvilke reducerer den termiske afledningsevne mellem PCB 
og kølepladen markant. Hi-G vil ikke blive forringet med 
tiden. 

Anti-ældningsproces 



VaLGFRI InSTaLLaTIOn mED aFTaGELIG DRIVER

1) Driver installeres i lysmast i bunden

Denne løsning er brugt til Fredericia 
Stadion (Monjasa Park)

2) Driver installeres på lysmast i toppen

Strømforsyning

3) Driver installeres på lampen





             
                Træningsanlæg 

Antal master: 4 - 6 af 30 meter
Krav til lamper: 30 x 600W

Gennemsnitlig: 180 lux

ILLUSTRaTIOn aF STaDIOnTyPER

      
      Klasse2: Klubber og ligaer

Antal master: 4 - 6 af 30 meter
Krav til lamper: 32 x 600W

Gennemsnitlig: 200 lux

Klasse3 - Nationale kampe

Antal master: 4 -  6 af 35 meters
Krav til lamper: 80 x 600W
Gennemsnitlig: 500 lux

UEFA/FIFA (Ikke TV-transmitteret)

Antal master: 4 - 6 af 45 meters eller på tag
Krav til lamper: 384 x 400W
Gennemsnitlig: 800 lux

UEFA/FIFA (TV-transmitteret)

Antal master: 4 af 55 meters og på tag
Krav til lamper: 200 (lysmast) x1200W 
36 (tag) x 120W
Gennemsnitlig: 2.000 lux



UEFA/FIFA (TV-transmitteret)

Antal master: 4 af 55 meters og på tag
Krav til lamper: 200 (lysmast) x1200W 
36 (tag) x 120W
Gennemsnitlig: 2.000 lux

Eksperter i sportsbelysning

+200  
idrætsfaciliteter  

over hele 
Danmark  

eco2LIGHT har efterhånden lysoptimeret over 200  
idrætsfaciliteter i hele Danmark og ligeledes projekteret en lang  
række udendørsbaner (GOAL Stations) med professionel LED- 
belysning. 

Vi er specialister inden for sportsbelysning med over 10 års  
erfaring i branchen, og med en ingeniørteknisk tilgang er vi selv med 
til at udvikle og teste produkterne, så vi kan tilbyde vores kunder, det 
absolut bedste på LED-markedet.

I samarbejde med nogle af landets førende installatører leverer  
vi altid en professionel, kundetilpasset løsning - til alle formål og 
type projekter.  



C/ Puerto de Somosierra, 19. Nave 13 
28935 Móstoles (Madrid) Spain

T: +34 91 636 61 49 | 50

info@silversunlighting.com

www.silversunlighting.com

SILBERSONNE LED SYSTEMS, S.L

Gørtlervej 21
9000 Aalborg, Danmark

T: +45 70 70 15 55

info@eco2light.dk

www.eco2light.dk

     eco2LIGHT A/S 

ARGUS LED High Mast Light

Den ideelle løsning til  
professionel udendørs  

sportsbelysning. En alsidig  
lampe der passer til diverse 

sportsgrene (Fodbold, baseball, 
lacrosse og felthockey mv.)  
Designet til 4K fremvisning  

og HD Broadcasting-optagelse 
for optimal tv- og live effekt.


