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Modernizacja oświetlenia wskazana jest wszę-
dzie tam, gdzie wykorzystywane są przestarzałe 
technologicznie, nieefektywne i energochłonne 
źródła światła, nieprzyjazne dla środowiska.

W dzisiejszych czasach, wiemy już, że oświetlenie LED w efektywny sposób wpływa na produktywność i samo-

poczucie pracowników. Jednocześnie obniża zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dodatkowo zapewnienia 

trwałość i niezawodność systemu oświetleniowego. Nie bez znaczenia jest również pozytywny wpływ na ekologię 

i otaczające nas środowisko. Dzięki zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań LED GO! produkowanych przez 

Lena Lighting oraz inteligentnych systemów sterowania przyczyniamy się do zdecydowanego podwyższenia stan-

dardów w tej dziedzinie.



Oświetlenie
PRZEMYSŁOWE

85%
OSZCZĘDNOŚCI

Hale przemysłowe i magazynowe z natury mają ogromną powierzchnię i bardzo duże            
zapotrzebowanie na energię elektryczną do ich oświetlenia. Kluczową cechą nowoczesnych 
opraw oświetleniowych dedykowanych do przemysłu jest ich efektywność energetyczna. 
Wymiana przestarzałych lamp zagwarantuje ogromne korzyści – zarówno pod względem 
kosztów energii, jak i nakładów na konserwację i serwis. 

MODERNIZACJA W PRZEMYŚLE



Powierzchnie biurowe stanowią wyzwanie dla systemów oświetleniowych. Wymagane jest 
zapewnienie odpowiedniego poziomu oświetlenia przy jednoczesnym ograniczeniu olśnie-
nia. Jednocześnie uzyskać musimy satysfakcjonujący poziom oszczędności energii. Szcze-
gólną rolę odgrywa tu również aranżacja wnętrz i możliwości, które daje wybrana lampa 
architektowi wnętrz. 

Oświetlenie
BIUROWE

65%
OSZCZĘDNOŚCI

MODERNIZACJA W BIURZE



Istotą oświetlenia przestrzeni publicznych jest zachowanie równowagi pomiędzy środo-
wiskiem, energią i człowiekiem. Jakość i równomierność oświetlenia jest podstawą dla 
optymalnych warunków korzystania z przestrzeni publicznych. Szkoły, szpitale i inne nieru-
chomości publiczne zasługują na szczególną uwagę w kwestii modernizacji, ponieważ służą 
nam wszystkim. Redukcja kosztów ich utrzymania powinna być przedmiotem szczególnego 
zainteresowania włodarzy naszych miast i gmin.

Oświetlenie
PUBLICZNE

61%
OSZCZĘDNOŚCI

MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ



Oświetlenie przestrzeni wspólnych w budynkach wielorodzinnych to szczególny obszar dla 
modernizacji. Oszczędność, funkcjonalność i trwałość, to nie wszystkie korzyści. Komfort 
i bezpieczeństwo mieszkańców to równie ważny obszar. Tanie i proste czujniki sterujące, 
lampy dwustrumieniowe lub wyposażone w moduł awaryjny, to tylko niektóre z rozwią-
zań zapewniających najwyższy standard. Nowoczesne oświetlenie LED-owe gwarantuje          
spełnienie ich wszystkich. 

Oświetlenie
BUDYNKÓW
WIELORODZINNYCH

72%
OSZCZĘDNOŚCI

MODERNIZACJA CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH



Oświetlenie otoczenia budynku jest równie ważne jak oświetlenie wnętrz. Parkingi, place, 
drogi dojazdowe to tereny wymagające równie dobrego oświetlenia. Modernizując oświe-
tlenie nie powinniśmy o tym zapominać. Drogi gminne i osiedlowe, parki i przestrzenie 
rekreacyjne, także zasługują na nowoczesne i oszczędne rozwiązania. 

Oświetlenie
ZEWNĘTRZNE

55%
OSZCZĘDNOŚCI

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO



Inteligentne oświetlenie
Rozwój technologii wymusza podążanie za najnowszymi trendami i wybieganie w przyszłość. Zapowiada 
wysoki poziom automatyzacji wszelkich procesów, systemów i usług. Oświetlenie musi współpracować                      
z najnowszymi systemami sterowania. Wartość dodana nowej realizacji oświetlenia bazuje na zaletach inno-
wacyjnych opraw i inteligentnego sterowania oświetleniem. Sterowanie głosowe, regulacja barwy, możliwość 
projektowania scen świetlnych, funkcja kamery, komunikacja bluetooth, czujniki wilgotności i temperatury, 
to tylko niektóre możliwości, które zmienią oświetlenie w inteligentny system. Rozwiązania te są optymalne 
nie tyko w momencie realizacji, lecz uwzględniają również przyszłe zmiany i rozwój.



W grupie Lena Lighting produkujemy oświetlenie ledowe od 2009 roku. W ciągu tych 10 
lat wykonaliśmy kilkaset modernizacji w różnych obszarach, takich jak: przemysł, biura, 
obiekty użyteczności publicznej, przestrzenie wspólne budynków, oświetlenie zewnętrzne. 
Wszyscy nasi Klienci są zadowoleni i generują zysk dzięki oszczędności, potwierdzając zde-
cydowaną poprawę jakości światła.

Referencje dostępne na www.luxmat.pl
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Diody LED dobrej jakości aktualnie uzyskują strumień świetlny od 150 do 250 lumenów z  
Wata. Jest to oczywiście wartość strumienia bezpośrednio ze źródła światła bez  uwzględ-
nienia jego straty na obudowie i kloszu oprawy oświetleniowej. W grupie Lena Lighting ko-
rzystamy z wysokiej jakości diod markowych producentów, samodzielnie produkując źródła 
światła – panele LED GO do naszych lamp. Dzięki temu uzyskujemy bardzo wysokie para-
metry strumienia świetlnego  „po kloszu”, nawet powyżej 168 lumenów z Wata. Wartość 
tą jesteśmy w stanie precyzyjnie zweryfikować w naszych laboratoriach, które wyposażone 
są m.in. w Kulę Olbrichta. W związku z tym niepodwarzalnym faktem jest to, że panele LED 
GO są na dzień dzisiejszy niepowtarzalnym i najlepszym źródłem światła.

PANELE LED GO! by LENA LIGHTING
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