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ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

Iscenter Nord er et kraftsenter innen eliteidretten i Fredrikshavn.
Det er også en av kommunens bygg med høyest energiforbruk.
Derfor foretas det løpende energirenovering av hallen og dens
tekniske anlegg. Som del av denne renoveringen har LITE A/S og
Ejendomscenteret i Fredrikshavn kommune inngått en avtale om
utskifting av belysningen til LED-teknologi.
Den opprinnelige lysinstallasjonen var laget av 45 stk. 500 W natriumlamper, mens de nye LED-lampene har en effekt på 200 W pr.
lampe. Lampene er skiftet ut 1 til 1, og samlet sett betyr det at
de nye LED-lampene vil medføre en energibesparelse på 40 500
kWt/år.
Den nye lysinnstallasjonen sparer ikke bare på energien og er mer
miljøvennlig. Den innebærer også store økonomiske besparelser.
Det vil ikke ta mer enn 3 år før investeringen er tilbakebetalt. I
tillegg vil det også være driftsbesparelser på innkjøp av pærer, ettersom LED-pærene har en svært lang driftstid og derfor ikke skal
skiftes ut. Besparelsen er beregnet utfra driftstimene for 2012, og
betyr en økonomisk besparelse på 60 000 kr/år.

Uttalelse
”Iscenter Nord er en av de største energislukerne i Frederikshavn
kommune. Derfor er det ytterst viktig for oss å hele tiden tenke
på nye løsninger, som kan senke det høye energiforbruket. Ett av
tiltakene som har gjort en vesentlig forskjell, er utskiftningen til
LITEs LED-belysning.»
Johannes Thaarup
Prosjektleder ved Ejendomscenteret, Frederikshavn Kommune
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PRODUKTLØSNING

HIGHBAY 200W

Installasjoner i bygninger med stor takhøyde eller på steder hvor det er vanskelig å
komme til er ofte dyre å skifte ut. Hvis lyskildene har lengre levetid og bevarer samme lysstyrke ut levetiden, reduseres vedlikeholdsutgiftene vesentlig.

Highbay-lampene er velegnet til mange
forskjellige anvendelser pga. de robuste
materialene og det funksjonelle designet.
Til tross for at lampen ble utviklet til industrien, er produktet også mye brukt og
ytterst anvendelig på ikke-industrielle områder hvor der er høyt til taket.

