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TWEENER SPECIAAL ONTWORPEN
VOOR OUTDOOR TENNIS EN PADEL

evolutie IN
R
BAANVERLICHTING
Double Tweener op twee banen

één baan en de Double Tweener twee banen. De
Single Tweener genereert een gemiddelde van 300
lux met een gelijkmatigheid van 0,7 (klasse II). De
Double Tweener genereert een gemiddelde van
250 lux en een gelijkmatigheid van 0,6 (klasse III).
Beide voldoen dus aan de verlichtingsnormen van

de KNLTB. Bij een baanconfiguratie waarbij twee of
meer banen naast elkaar liggen, geen afrastering
bestaat tussen de banen en waar klasse II (300 lux)
gerealiseerd moet worden, bestaat de mogelijkheid
om staanders met bovenbuizen te plaatsen. Hieraan
kan de Single Tweener worden bevestigd.

Single Tweener op één baan

E

en gelijkmatig verdeelde lichtsterkte over
de baan, eventueel eenvoudig zelf aan te
brengen en relatief lage kosten in aanschaf
en verbruik: Tweener ledverlichting gaat
de komende jaren voor een revolutie zorgen op het
gebied van tennis- en padelbaanverlichting.
Bijna alle tennisverenigingen beschikken over
baanverlichting. Door de subsidieregeling
‘energiebesparing en duurzame energie
sportaccommodaties’ is de interesse in en vraag
naar nieuwe, duurzame oplossingen toegenomen.
Tweener zorgt op een aantal terreinen voor een
doorbraak als het gaat om outdoor tennisbaan- en
padelbaanverlichting.
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Het verlichtingssysteem is ontwikkeld door
het Franse bedrijf NLX dat zich specialiseert in
ledverlichtingstoepassingen voor in- en outdoor
sportaccomodaties. NLX is partner van verschillende
Franse sportbonden. Een dertigtal banen wordt reeds
met Tweener verlicht. In Nederland worden NLX en
Tweener exclusief vertegenwoordigd door Fluxentric,
dat zelf onder andere ledverlichting voor skipistes
produceert.
Lineaire ledmodule
Tweener bestaat uit ledmodules die aan de lange
zijde van de baan aan de afrastering worden
bevestigd op drie meter hoogte. Het systeem kent
twee productvarianten. De Single Tweener verlicht
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Lage kosten van aanschaf en energiebesparing
De grootste winst die wordt behaald is het
verduurzamen van de baanverlichting. Tweener is
in aanschaf tot 50% goedkoper dan traditionele (led)
verlichting waarvoor lichtmasten nodig zijn. Op
de jaarlijkse energiekosten wordt minimaal 50%
bespaard. Het verbruik per baan is slechts 1800 watt
(traditioneel ca. 4000 W). Installatie is eenvoudig
en kan door de tennisclub zelf worden gedaan. Het
Tweener-systeem vergt nauwelijks onderhoud en zo
dat al nodig is kunnen problemen gemakkelijk zelf
worden verholpen. De kosten van het onderhoud zijn
vrijwel nihil.

Tweener is eenvoudig zelf te monteren. Meer dan
een gedegen trap heeft u niet nodig. Dat is eveneens
een voordeel ten opzichte van de traditionele
verlichtingsarmaturen waarvoor lichtmasten
nodig zijn en die door de vakman moeten worden
aangebracht en geïnstalleerd.
Andere voordelen
Aangezien geen hoge masten noodzakelijk zijn, is de
lichtvervuiling voor de omgeving veel kleiner. Tweener
is licht in gewicht en de tien modules per zijde wegen
niet meer dan circa 100 kilogram.

Tweener gebruikt een netspanning van 230V.
Lichtmanagement (tijdprogramma’s, aan/uit per
baan, dimmen) maakt het gebruik dynamisch en nog
energiezuiniger. Vier modules, twee aan weerszijden
van het net, schijnen omhoog. Daardoor zijn ook hoger
geslagen ballen, zoals lobs, goed te volgen.
Waar traditionele armaturen de ene plek vaak beter
verlichten dan de andere, verdeelt Tweener het licht
gelijkmatig over de baan. Die veel betere verstrooiing
geeft het gevoel alsof je bij daglicht staat te spelen. Ook
in het midden bij het net bijvoorbeeld is de bal goed
te zien. Bij de opgooi voor de opslag kijk je niet in een
lamp waardoor kortstondige verblinding kan optreden
en het resultaat daar vaak door wordt beïnvloed.
Tweener ledarmaturen zijn bovendien niet statisch en
trekken daardoor geen vuil aan.
Ledverlichting heeft verder als voordeel dat het in
tegenstelling tot gasontladingsarmaturen geen kwik
bevat en grotendeels recyclebaar is.
Bij Tweener valt licht op de baan en niet daarbuiten en
door de lage lichtpunthoogte wordt lichtvervuiling en
lichthinder tot een minimum beperkt. Tweener voldoet
aan de verlichtingsnormen van de KNLTB.

Gepatenteerd systeem
Tweener is een gepatenteerd (INPI FR1771006) modulair
en lineair verlichtingssysteem dat aan de lange zijden
van de tennisbaan wordt gemonteerd.

VOORDELEN OP EEN RIJ
• Tot 50% goedkoper in aanschaf
• Minimaal 50% lager energieverbruik
• Geen lichtmasten nodig
• Zelfinstallatie mogelijk
• Geen graafwerkzaamheden
• Lichtvervuiling en -hinder tot een minimum
beperkt
• Geen verblinding bij hoge ballen
• Gemiddelde van 300 lux (klasse II)
• Gelijkmatigheid 0,7
• Bevat twee modules met een grotere gradenhoek
voor hoge ballen
• Zeer onderhoudsarm
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Het door NLX speciaal ontwikkelde Tweener-systeem
voor tennis- en padelbanen won onlangs de Tennis
Industry Innovation Challenge 2018 in de Verenigde
Staten.
Tweener was onlangs aanwezig op de Vakbeurs
Openbare Ruimte en zal komend voorjaar
ook vertegenwoordigd zijn bij de Vakbeurs
Sportaccommodaties, die op 14 maart 2019 in de Expo
Houten wordt gehouden.

Voor meer informatie over Tweener outdoor
tennisbaanverlichting kunt u contact opnemen met
Bram Cohen van Fluxentric, exclusieve importeur en
distributeur van Tweener in Nederland.
Mobiel: 0031 6 43444382
Email: bram@fluxentric.com
Website: www.fluxentric.com
Website: www.tweener-lighting.com
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