LuxSave Sport - Intelligent system for styring, kontroll og drift
av av lys, lå s og varme på idrettsanlegg/lysløyper
Stor eller liten bane? Innendørs hall eller lysløype? LuxSave har utviklet et system
som styrer flomlyset automatisk utifra kalenderen klubben benytter.

Det er svært enkelt:
-

Klubben/laget legger inn trening eller kamp i sin kalender for trening/kamp i 123klubb.no som i dag
(eller i googlekalender om det benyttes)
For fotballklubber kommer seriekamper inn automatisk i banekalenderen om ekstratjenesten
kamp/tabellsynk fra FIKS er bestilt!
LuxSave Sport leser kalenderen og styrer lys, lås og varme på en intelligent måte

Styring skjer utifra to prinsipper, eller i kombinasjon:
1. Styring og kontroll – fra banekalender
2. Fra smarttelefon over internett, eller mobil med SMS for å slå lys på og av.

Fordeler:
 Reduserer kostnader- sparer strøm,
forlenger levetid på armatur og lamper
 Enkelt å skille på trening, med redusert
effekt, og kamper, med full effekt
 Dugnadstimer kan frigjøres
 Bruke dagens treningskalender
 Unngå klager fra naboer, lyset er på når det
skal. Lys til riktig tid og sted
 Unngå «gratisryttere»
 Tar miljøansvar
 Få kontroll over bruk av bane og bruk av
flomlys
 Oversikt over når lyset er slått på eller av,
og av hvem
 Hvis ingen booking kalender kan man sette
opp styring direkte fra LuxSave Sport
 Passer både på gamle og nye anlegg
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Egenskaper:
 Fleksibel og smart styring av lys, lås og
varme fra bookingsystem eller ad-hocstyring fra SMS, smartmobil eller tablet/PC.
 Flere eksterne bookingkalendre kan styre
én bane
 Adgangskontroll – brukere har bare adgang
til å styre «sin» bane et gitt tidsrom
 Rollebasert – begrense hvem som kan
endre kalendre, opprette nye brukere, og
hvem som kan sende midlertidig styring av
lys
 Kan kombinere med åpne og lukke dører,
varme i garderobe
 Kan få beskjed hvis feil med anlegget, for
eksempel jordfeil (mail, SMS)
 Justere hvor lenge lys skal stå på før og
etter trening og kamp
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Hør hva noen av kundene sier:
Heidi Lysholm, daglig leder, Byåsen Breddefotball:
«..... Byåsen Breddefotball har valgt å installere automatisk lysstyring på våre kunstgressanlegg. Den
automatiske lysstyringen er knyttet opp mot banekalenderen i 123klubb.no og fungerer
ved at lyset slår seg på automatisk 15 minutter før trening og slukker 15 minutter etter
trening. For Byåsen som da har vinteråpen bane som leies ut fungerer dette glimrende da
lysene kun står på når banen er leid ut. Siden banen ligger tett opp til et boligområde blir
hensynet til naboene bedre ivaretatt med automatisk lysstyring. Tidligere slo lysene seg på
ca. kl.16.00 og slukket kl.23.00 mens nå står lysene på kun når det er aktivitet. I løpet av et
år regner klubben med å spare bortimot 40 % på strømutgiftene. .....»
Arne Melan, teknisk sjef, Rosenborg Ballklubb:
Luxsave er et meget godt system til å styre lys og andre tjenester.
Etter at vi innførte Luxsave i RBK har vi spart masse energi, estimert til minst 20 %, samt
at man har kontroll på bruk av baner og hall. Lys og lås aktiveres automatisk ut fra
oppsett i Google kalender, så manuellt arbeid med dette er eliminert, selv om det kan
overstyres ved behov. Responstiden og service til staben i Luxsave får terningkast seks.
Installasjon: Systemet er svært enkelt å installere, og en elektriker kan i løpet av noen minutter montere
nødvendig styreboks. Ta gjerne kontakt for nærmere spørsmål.
KX Products AS har utviklet integrasjon til systemet for lysstyring slik at alle faste treningstider, utleie,
enkelttreninger, kamper som legges inn i banekalenderen i 123klubb.no gir lys på bane/hall/lysløype
automatisk. Vi er stolt forhandler av løsningen til våre kunder da dette gir mindre manuelt arbeid, sparte
strømkostnader OG miljøgevinst!
Om du bestiller nå får du prøve løsningen frem til 15. november 2016. Pris eks mva. i kampanjeperioden er
oppstartskostnad kr 16000 for bane og kr 23000 for idrettshall. Årlig driftskostnad inkl. support er henholdsvis
kr 3600 eller 6000.
Kontakt oss via post(at)kxp.no eller via telefon 22 44 25 00 på dagtid eller mobil 93 41 75 25 for spørsmål og
bestilling.
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