
Til stjórnenda íþróttafélaga, bæjarstjórna, borgarstjórnar 

Philips býður ykkur að sitja stutt námskeið um lýsingu fyrir hvers kyns íþróttaiðkun og kappleiki.  

Mikilvægt er að lýsing íþróttaleikvanga og æfingasvæða sé sem allra mest og best en þó án þess að valda 
ofbirtu eða glampa – eða að skuggar verði áberandi. Ekki síst er þetta áríðandi þegar um mikla hreyfingu 
er að ræða á vellinum, líkt og t.d. í knattspyrnuleikjum. Með því að sameina kosti LED flóðljósa og 
PerfectPlay stýrikerfisins fæst besta mögulega lýsingin – bæði fyrir keppendur og áhorfendur.  

LED flóðljósin frá Philips uppfylla allar alþjóðlegar reglur íþróttasambanda. PerfectPlay er hátæknilegt 
stýrikerfi fyrir framtíðarlýsingu. Nákvæmri stýringu á svo öflugum ljósabúnaði fylgja ótal margir kostir, 
s.s. lækkun orkukostnaðar, aukinn sveigjanleiki og minni ljósmengun. Þessu fylgja augljóslega aukin 
viðskiptatækifæri.  

Snjallkerfið er einfalt í notkun. Með einum takka er hægt að breyta æfingalýsingu í keppnisstillingu eða 
kveikja og slökkva á ljósunum. Þetta vekur ekki aðeins ánægju notendanna heldur kætir það ekki síður 
nágranna þegar dregið er úr ljósmengun.  

Á námskeiðinu sýnum við ykkur hvernig má:   

- gera hvern kappleik ánægjulegri. Með PerfectPlay íþróttalýsingu sést allt sem fram fer á 
vellinum skýrt og greinilega án þess að valda ofbirtu eða glampa.  

- auka hagræðingu með því að búa til þægilega, aðlaðandi og örugga umgjörð um hvers konar 
íþróttaiðkun og fjölga þannig þátttakendum. 

- draga úr rekstrarkostnaði. LED flóðljósin krefjast lítils viðhalds og þjónustu. Það minnkar 
orkunotkun og lækkar kostnað.  

- stýra kerfinu á einfaldan hátt. Hægt er að sníða kerfið og stjórnun þess að öllum tegundum 
íþrótta og auðvelt er að afmarka upplýst svæði þannig að ljósmengun verði sem minnst.  

- auka sjálfbærni. Stjórnborð lýsingarkerfisins er aðgengilegt á netinu og þar er að finna ýmis 
hagnýt ráð um orkunotkun, hvernig hámarka megi nýtingu og draga úr kostnaði. 

- uppfæra íþróttaaðstöðuna svo hún standist kröfur framtíðarinnar. Sjálfvirkar uppfærslur á 
kerfinu og hugbúnaði sjá um að halda ljósakerfinu uppfærðu fyrir lítið fé.  

Taktu endilega þátt í þessu námskeiði. 
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