
CASE / LITE A/S - LIGHTING THE FUTURE

PARK VENDIA - VANDHUSET, HJØRRING

I forbindelse med Hjørring kommunes energioptimering var det 
tydeligt, at svømmehallen (Vandhuset) i Park Vendia var én af de 
største ”energi-slugere” i kommunen, og det ønskede kommunen 
en løsning på. De tog derfor kontakt til LITE A/S, som, efter et par 
indledende møder, præsenterede kommunen for den bedste ener-
gibesparende løsning i samarbejde med el-installatør Erik Lytzen.

I svømmehallens tagkonstruktion blev der installeret RGB spot 
200W, monteret nederst på de synlige tagspær, så spotten lyser ta-
get op nedefra, som giver en helt fantastisk effekt. Lyset kan skifte 
farve i rød, grøn og blå, hvilket giver mulighed for at oplyse hele 
loftet i hallen i f.eks. rød til juleafslutning eller andre events. På 
væggene blev der monteret 92 FLOODCOLOR S150W, der erstat-
tede de eksisterende på 400W, så allerede her opnåede kommu-
nen en enorm besparelse, samt et forbedret visuelt udtryk i hallen.

Med det nye innovative lysdesign fra LITE A/S, får brugerne af 
svømmehallen en helt ny oplevelse ved at opholde sig i hallen/
vandet. Lyset giver en bedre farvegengivelse i vandet, og har for-
vandlet svømmehallen fra at være helt ordinær til en svømmehal i 
særklasse. Hallen benyttes til større events og svømmestævner, og 
Hjørring Kommune har opnået en stor merværdi med flere besø-
gende i hallen. 

Sammenholdt med energibesparelsen, samt besparelse på kom-
munens driftsbudget har Park Vendia fået den helt optimale lys-
sammensætning til glæde for brugere og miljøet, og LITE A/S er 
stolte af resultatet.

Hjørring Kommunes energirenoveringspulje har bidraget til reno-
veringen af svømmehallen Park Vendia.
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PRODUKTLØSNING

FLOODCOLOR S

Armatur til oplysning af facader med 
mulighed for farveskift. Kan leveres med 
spredningsvinkel 10°, 25°, 40° og 60°.


