GRÖNT LJUS - BOOVALLEN
Nu är det nya systemet för belysningsstyrning klart. En manual över hur
det fungerar och hur man använder det kommer nedan. Systemet är
just nu inte samkört med bokningssystemet Royal Boka.
När man aktiverar belysningen så lyser det i 150 minuter. Denna
tidsintervall är lagd för att kunna täcka en match. Fast intervallen är så
lång som 150 minuter så är det viktigt att man innan sin bokade
träningstid aktiverar belysningen med brickan för att vara helt säker på
att det lyser träningstiden ut. Slocknar belysningen tar det 20–30
minuter innan dom kan tändas igen, detta pga lamporna måste svalna
och bli kalla innan dom kan tändas. Om någon aktiverar belysning 16:00
så lyser det till 18:30, skulle någon lägga sin bricka mot läsaren 17:30 så
förlängs belysningens tid till 20:00. (Tiden förlängs alltid med 150min
från tillfället när man lägger sin bricka mot läsaren)
Tiderna som finns för att kunna tända belysningen styrs av
idrottsdriften beroende på solens upp/nedgång samt direktiv från
Kultur och fritid. Visas ett X när man försöker aktivera belysningen så
är det för att man gör det utanför godkända tider.

Idrottsdriftsenheten

Ex 1. Lägger man sin bricka mot läsaren 21:00 slocknar belysningen 21:30 om
tidsramen för belysning är satt till 21:30. Lamporna lyser aldrig utanför dom
förbestämda belysningstiderna.
Ex 2. Lägger man sin bricka mot läsaren 14:00 så aktiveras inte belysningen om
tiden för att kunna tända är satt till 16:00. Visas ett X när man försöker aktivera
belysningen så är det för att man gör det utanför godkända tider. Ny manöver
måste göras 16:00 eller efter för att kunna belysningen ska tändas.

Viktigt är att om man avslutar sitt träningspass i förtid eller att inget lag
står på tur efter stänger av belysningen. Detta gäller även under
vinterfotbollen, har man aktiverat belysningen och sedan inte
stängt av så räknas det som att man godkänt planen som
spel/träningsduglig.

Beskrivning hur man styr belysningen
För att aktivera belysning lägger man sin bricka mot läsaren som
finns till varje plan. (Kommer även lägga upp en beskrivning vid varje
läsare) Visas ett X när man försöker aktivera belysningen så är det för
att man gör det utanför godkända tider eller saknar behörighet.

För att släcka belysningen gör man följande:
Placera bricka mot läsaren och tryck sedan X 5 5, gör hela
processen två gånger

Belysningen till Boovallen 1 styrs vid läsaren som sitter på baksidan
av den stora el-centralen som finns vid infarten. (se röd markering)

Belysningen till Boovallen 2 styrs via läsaren som sitter på lilla
elskåpet bakom om klädningsrummen. (se röd markering)

För att lägga till behörighet eller problem med belysningen så ringer ni
08–7189345 så hjälper personal från Nacka sportcentrum er.

