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SPORT TECHNOLOGIES - INNOVATION IN SPORTS
SPORT

Technologies

is

een

Nederlandse

ontwikkelaar

en

producent

van

LED

licht

innovaties

voor

diverse

sportaccommodaties. Wij zijn een snelgroeiend en innovatief bedrijf gespecialiseerd in het verlichten van sportvelden. Onze
professionele organisatie beschikt over een eigen research & development afdeling, waar ontwikkelaars en specialisten
continue werken aan innovaties. Binnen de organisatie zit expertise op het gebied van ontwikkeling, productie en installatie
waardoor alles in eigen beheer uitgevoerd wordt. Hierdoor lopen wij voorop in de markt en waarborgen wij de hoogste kwaliteit.
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Meer licht, minder energie

Hollands product

1 op 1 vervanging

Verbeter

en

LICHT 2 is ontworpen en geproduceerd

Door

energie

met de Cradle to Cradle gedachte

duurzame

LED armaturen

op de voorgrond. Er wordt gebruik

totaalgewicht

van SPORT Technologies hebben een

gemaakt van uitsluitend recyclebare

armatuur incl. ophanging op

gemiddeld

bespaar

de

lichtkwaliteit

direct

kosten. De LICHT

op
2

de

lumen/watt

gebruik

te

maken

materialen
van

van

ligt

het

het

LICHT 2
15 Kg.

output

en duurzame materialen zoals hoog-

Gelijkwaardig aan het gewicht en

verhouding van 150 lumen per watt met

waardig aluminium, roestvast staal en

de

het minste energie verbruik. Dit komt

zuiver glas. De armaturen worden

conventionele

neer op minimaal 60 % besparing op de

geanodiseerd

van

is het armatuur uitermate geschikt

huidige

plaats

van

de

armaturen.

huidige
Hierdoor

Een

gepoedercoat. Productie vindt plaats

als 1 op 1 vervanging en zijn er geen

conventioneel armatuur van 2200

in Zeewolde en onze toeleveranciers

aanvullende investeringen nood-

Watt wordt vervangen door slechts

zitten voor 95% in Nederland om

zakelijk voor kabels en masten.

één 1000 Watt LICHT 2 LED armatuur.

transport van producten te beperken.

Lage onderhoudskosten

Interactieve besturing

Naast

energierekening.

in

windbelasting

de

zelfontwikkelde

LED

Elk

LICHT 2

LED

armatuur

10 jaar standaard garantie
wordt

De LED armaturen worden volledig

armaturen is de powersupply/voeding

standaard aangesloten op het SPORT

in

een eigen ontwikkeling. De ‘slimme’

Technologies Management Console.

gefabriceerd, waarbij de duurzaamste

voeding kan zowel onder in de mast,

Via een beveiligde omgeving kunt

materialen van de hoogste kwaliteit

of onderaan de mast geïnstalleerd

u eenvoudig middels PC, tablet of

worden

worden. Hierdoor hangt de hoog-

smartphone

verlichting

SPORT Technologies standaard 10 jaar

waardige elektronica op een optimale

dimmen en/of een gedeelte van het

garantie. De sportvereniging is dus

plek voor onderhoud. Daarnaast zijn

veld verlichten. Tevens is integratie met

verzekert van 10 jaar lang, perfecte

alle LICHT 2 LED armaturen volledig

andere software mogelijk.

verlichting op de sportaccommodatie.

IP68 en daardoor compleet waterdicht.

de

LED

eigen

beheer

gebruikt.

ontwikkeld

Daarom

en

geeft
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