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osvětlení pro sportoviště
www.abatec.cz

Hyderabad National Athletics Stadium, India

Posviťte si na soupeře!
Váš úspěch je zaručen nejen dokonalou přípravou, ale také kvalitním technickým vybavením!
Naše osvětlení je vybaveno moderními technologiemi pro maximální kontrolu nad distribucí
světla pro vaše sportoviště, abyste se mohli nezávisle na denním světle dobře připravovat
na turnaj a nepřehlédli žádný důležitý či rozhodující moment soupeře či spoluhráče.
Abacus pro vás vyvinul nadčasová inovativní
světelná řešení, která splňují náročná kritéria:
• poskytují zrakovou pohodu pro hráče i diváky,
• umožňují kvalitní televizní přenosy,
• zajišťují bezpečnost hráčů.
Respektujeme zvláštní specifika konkrétního
sportoviště pro daný sport a podle nich zvolíme
to nejvhodnější osvětlení. Naše světelná řešení
lze podle požadavků zákazníka jednoduše
modernizovat, čímž se provedení osvětlení stává
nadčasovým.

jeden

Bezkonkurenční sklápěcí stožáry umožňují
snadnou instalaci a následně pohodlnou a
bezpečnou údržbu ze země. Technologie
plochého skla a vysoce výkonné systémy reflektorů
pomáhají účinně snižovat nejen světelné znečištění
v prostředí, ale i účty za elektrickou energii.
Abatec působí na českém trhu již 10 let a spolu
s 50letou zkušeností společnosti Abacus dovedlo
svou techniku a projekty k dokonalosti. Systémy
osvětlení sportovišť Abacus jsou instalovány po
celém světě a řadí se k nejprodávanějším na trhu.
Tým Abatec zařídí pro Vás vše od počátečního
plánování až po konečnou instalaci!

projekty
Pro váš maximální požitek z večerního či nočního sportovního
vyžití zvýšil Abacus světelný výkon svých produktů a neustále
optimalizuje efektivitu osvětlení,
aby byly splněny i vaše budoucí
sportovní ambice.

Mission Hills Golf Club, China

Green Park Stadium, Kanpur

Keepmoat Stadium, Doncaster, UK

dva

FK Jablonec 97, Jablonec nad Nisou

100 lx - 200 lx ze čtyř stožárů

Intenzita - 100lx – trénink
Řešení :
4ks stožárů výšky 15m
8ks světlometů 2kW Challenger 1
Intenzita - 200lx – krajský zápas
Řešení :
4ks stožárů výšky 15m
16ks světlometů 2kW Challenger 1

250 lx - 300 lx ze šesti stožárů
Intenzita - 250lx – krajský zápas
Řešení :
6ks stožárů výšky 15m
18ks světlometů 2kW Challenger 1
Intenzita - 300lx – vyšší soutěž
Řešení :
6ks stožárů výšky 15m
22ks světlometů 2kW Challenger 1

tři

70oelev

fotbal
70oelev

70oelev

70oelev

Na naše osvědčené znalosti a zkušenosti v osvětlení
fotbalových hřišť a stadionů se můžete spolehnout při
tréninku i mezinárodním utkání.
Více informací o osvětlení sportovišť můžete nalézt na:

www.abatec.cz nebo
www.lighting4sport.com
350 lx - 500 lx ze čtyř stožárů

Intenzita - 350lx – divize
Řešení :
4ks stožárů výšky 18m
24ks světlometů 2kW Challenger 1
Intenzita - 500lx – 1. liga
Řešení :
4ks stožárů výšky 20m
36ks světlometů 2kW Challenger 1

Stadiony pro 1. ligu a mezinárodní utkání

Intenzita - 500lx – 1. liga
1200/1400lx – UEFA/FIFA
Řešení :
4ks rohových stožárů
Nebo osvětlení ze střechy tribun
Osvětlení stadionů viz str. 7 až 10

čtyři

Tenisový kurt ze čtyř stožárů

Intenzita - 200lx – trénink
Řešení :
4ks stožárů výšky 8m
8ks světlometů Dione 400W
Intenzita - 350lx – krajský
zápas
Řešení :
4ks stožárů výšky 12m
4ks světlometů 2kW Challenger 1

Tenisový dvoj-kurt ze čtyř stožárů

Intenzita - 200lx – krajský zápas
Řešení :
4ks stožárů výšky 12m
4ks světlometů 2kW Challenger 1
Intenzita - 500lx – vyšší soutěž
Řešení :
4ks stožárů výšky 15m
8ks světlometů 2kW Challenger 1

pět

ostatní sporty

70oelev

70oelev

Ctíme specifika každého sportu a sportoviště – např. pro tenis,
víceúčelová hřiště, atletické dráhy a mnoho dalších.
Light Control System zaručí nejlepší řešení pro
vaše venkovní sportoviště
Více informací o osvětlení sportovišť můžete nalézt na:

www.abatec.cz nebo
www.lighting4sport.com
Více-účelová hřiště (40x20m)

Intenzita - 350lx – vyšší soutěž
Řešení :
4ks stožárů výšky 12m
4ks světlometů 2kW Challenger 1
Intenzita - 150lx – trénink
Řešení :
4ks stožárů výšky 12m
4ks světlometů RHEA 1000W

Atletické dráhy a stadiony

Intenzita -100lx - 500lx
Řešení :
100lx - 6ks stožárů 15m
18ks světlometů 2kW Challenger 1
200lx - 8ks stožárů 18m
32ks světlometů 2kW Challenger 1
500lx – 8 stožárů 20m
78ks světlometů 2kW Challenger 1

šest

Kempton Park, UK

Northampton Saints, Northampton, UK

Pirelli Stadium, Burton-on-Trent, UK

sedm

FK Jablonec

stadiony

70oelev

70oelev

Abacus má připraveno optimální řešení pro
každého – od nejstaršího fotbalového klubu po
nejbohatší dostihové závodiště na světě
Více informací o osvětlení sportovišť můžete nalézt na:

www.abatec.cz nebo
www.lighting4sport.com

Al Saad Stadium, Qatar

Syktyvkar Stadium, Komi Republic, Russia

Seimei Stadium, Singapore

osm

Stanford Stadium, Antigua

Nad Al Sheba Race Track, Dubai

FC Slovan Liberec, Czech Republic

devět

Strahov, Prague

stadiony

70oelev

70oelev

Světlomety řady Challenger spolu s bezkonkurečním nabídkou
stožárů Abacus zajistí splnění všech požadavků kladených na
kvalitní osvětlení stadionu.

Více informací o osvětlení sportovišť můžete nalézt na:

www.abatec.cz nebo
www.lighting4sport.com

Omsk Indoor Arena, Russia

Darlington FC, UK

Sandy Park, Exeter, UK

Briskeby Gressbane, Norway

deset

Dromoland Castle, County Clare, Ireland

Městský basebalový stadion v Brně osvětlení pro 1. ligu

Skokanský areál na Ještědu v Liberci – TV osvětlení Beaufort School, UK

jedenáct

Oxford University, UK

ostatní sporty

70oelev

70oelev

Baseballové stadiony, skokanské můstky, dostihová závodiště,
golfová hřiště, rugby, pozemní hokej apod. se u nás těší stále větší
oblibě a stávají se také výzvou k unikátním projektům osvětlení.
Více informací o osvětlení sportovišť můžete nalézt na:

www.abatec.cz nebo
www.lighting4sport.com

Cheshire Sports Centre, UK

Mission Hills Golf Course, China

Víceúčelové hřiště Vítkov

dvanáct

Challenger ® 1

IP66

řada dvojitě asymetrických světlometů za
použití technologie plochého skla.
Navrženo pro osvětlení
venkovních sportovišt’ a
menších stadionů, kde je
základním požadavkem
kontrola světleného
znečistění.
Challenger ® 2

IP66

řada asymetrických světlometů,
určeno především pro osvětlení
sportovišt’ ze stran, včetně
montáže na střechy
stadionů.

Challenger ® 3

IP66

řada vysoce výkonných symetrických
světlometů navržených především
pro osvětlení velkých sportovních
stadionů s využitím rohových
stožárů.

AL5210-reeks

IP66

Všestranný světlomet s širokou
škálou typů záření. Zaručuje
velmi nízké světlené znečištění.
Ideální pro osvětlení
víceúčelových sportovišt’
včetně tenisových kurtů.
třináct

krytí IP
IP66

hmotnost/plocha

pro výbojku*

20Kg

1kW

0.126m2

2kW

*Lineární dvoupaticová metalhalogenidová výbojka

krytí IP
IP66

hmotnost/plocha

pro výbojku*

15.28Kg

1kW

0.196m

2kW

2

*Lineární dvoupaticová metalhalogenidová výbojka

krytí IP
IP66

hmotnost/plocha

pro výbojku*

15.28Kg

1kW

0.196m2

2kW

*Lineární dvoupaticová metalhalogenidová výbojka

krytí IP
IP66

hmotnost/plocha

pro výbojku*

9.9Kg

1kW

0.12m

600W

2

		
* Lineární dvoupaticová metalhalogenidová výbojka.
Jednopaticová metalhalogenidová výbojka E40.

400W

světlomety se
znamenitým designem
Záleží pouze na výsledku na hřišti!
Použitím nejnovějších technologií v oblasti
výbojek a reflektorů zaručujeme Vašemu
klubu ty nejlepší světelné výsledky.
Více informací o osvětlení sportovišť můžete nalézt na:

www.abatec.cz nebo
www.lighting4sport.com
Co je to světelné znečištění?
Přebytek světla (rušivé světlo)
Přebytek světla (rušivé světlo)
je tok světla rozptýlený za
pomezní čárou sportoviště.
S nedostatečnou kontrolou
může toto rozptýlené světlo
dosahovat takových intenzit,
že působí v okolí nepříjemně a
rušivě.

70oelev

70oelev

Pro řadu světlometů Challenger®1 určených pro sportovní
osvětlení byl exkluzivně navržen výjimečný systém světelné
kontroly. Světlomety jsou opatřeny řadou doplňujících se
prvků pro účinnou kontrolu klíčových činitelů světelného
znečištění, především pro omezení záře noční oblohy,
oslnění a přebytků světla.
ULOR

Upward Light Output Ratio

Přebytek světla (rušivé světlo)

Oslnění
Nedostatečné clonění
světlometù mùže diváka
nepříjemně oslňovat.

Oslnění

Záře noční oblohy
(přímé záření nahoru)

Záře noční oblohy (přímé záření nahoru)

Abacus Light Control System Naše řešení jak snížit světlené znečištění

Záře v noční obloze je
nežádoucí efekt světla, který
může být způsoben přímým
světlem unikajícím ze světlometů
směrem nahoru a světlem
odraženým od sportovních
povrchů. Abacus se zaměřuje na
odstranění a předcházení všem
těmto nežádoucím efektům.

Procento světla zářícího do
oblohy je dáno úhlem
sklonu světlometu
(maximálním pracovním
úhlem sklonu světlometu)
Účinný optický systém
Optický systém redukuje přebytky světla a směruje světlo
přímo tam, kde je zapotřebí, tedy na hrací plochu!
Lamela proti oslnění
Vnitřní lamela, která zamezuje
oslnění a směruje rozptýlené světlo
zpět do hlavního směru záření,
podporuje výkon světlometu.
V úhlech nad hlavním směrem záření
zamezuje vnitřní lamela přímému
pohledu do světelného zdroje.

čtrnáct

Kempton Park Racecourse, UK

Sklápěcí osvětlovací stožáry
Výšky

Výhody

od 6 m do 50 m		Bezpečná, rychlá a snadná instalace, 		
odpovídá předpisùm pro práce ve výškách,
čistý a estetický vzhled, žádné riziko poškození
povrchu montážní plošinou, veškeré údržbové
práce jsou prováděny ze země.

Výškové osvětlovací stožáry
Výšky

Výhody

od 10 m do 70 m

Flexibilní systém přístupu ke svítidlùm dle 		
požadavkù projektu, vysoká nosnost, nízké
nároky na údržbu, vnitřní nebo vnější přístup,
návrhy vyhovující vašim potřebám.

Teleskopické osvětlovací stožáry
Výšky

Výhody

od 3 m do 50 m

Nízká viditelnost, klubová řada 3 – 18 m, 		
řada pro stadiony do výšky 50 m.
Minimální výška v zasunuté poloze 3 m

patnáct

znamenitý design
jedinečných stožárů
Dokonalá technika a inovativní přístup je pro Abacus již 50
let základním pilířem moderního způsobu osvětlovaní se
sklápěcími stožáry pro sportoviště. Nabízíme sklápěcí,
výškové a teleskopické stožáry....

Více informací o osvětlení sportovišť můžete nalézt na:

www.abatec.cz nebo
www.lighting4sport.com

Croke Park, Dublin

Lakeside Sports Complex, Doncaster, UK

Wodzislaw Stadium, Poland

Stanford Park, Antigua

šestnáct

Instalace
Náročné instalace jsou pro nás výzvou!
Nezáleží na tom, jak je váš projekt
velký či složitý, ale vždy je nám ctí
se do něj pustit. O tom Vás mohou
přesvědčit naše reference.

sedmnáct

montáž a údržba
Díky našim dlouholetým zkušenostem můžeme
jako jedni z mála nabídnout instalace
osvětlení i při omezených možnostech použití
stavební techniky – například instalaci velkých
osvětlovacích stožárů pomocí vrtulníku,
případně ruční instalaci stožárů až do výšky
20 m. Vždy také pamatujeme na zajištění
přístupu pro eventuální údržbu. Po dokončení
sportoviště je mnohdy složité zajistit přístup
techniky – např. vysokozdvižné plošiny (na
to je naše řešení také připraveno) sklápěcí
nebo teleskopické stožáry umožňují údržbu
osvětlení provádět ze země.

Společnost Abatec Vám může přímo na
klíč poskytnout kompletní služby související
s výstavbou osvětlení – od projektové
přípravy, zemních prací, základů stožárů,
elektromontážních prací, výstavby stožárů
a instalace světlometů až po zaměření
světlometů a měření intenzit osvětlení. Tým
Abatec je vždy připraven využít svých
mnohaletých zkušeností v oblasti osvětlování.

osmnáct

