LEDyfikuj i zarabiaj!
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CASE STUDY

782 276

UZYSKANE EFEKTY:

SYSTEM SK 068 72W

LED
TRADYCYJNE

 Zamontowano 119 lamp mniej, uzyskując ten sam poziom oświetlenia
 O 86% zmniejszyło się zużycie energii
 Zminimalizowano koszty serwisowania

SPECYFIKACJA

Oświetlenie otoczenia budynku jest równie ważne jak oświetlenie wnętrz. Parkingi, place,

106 183

 Zmniejszono emisję CO2

 Powierzchnia hali - 23580m2 (180m x 131m)

Roczny koszt zużycia energii [PLN]

drogi dojazdowe to tereny wymagające równie dobrego oświetlenia. Modernizując oświe Tryb pracy – 16h/doba
nie powinniśmy
o tym
zapominać.
Drogi
gminne
 tlenie
Wymagany
poziom oświetlenia
na powierzchni
roboczej
– 150lx

i osiedlowe, parki i przestrzenie

takżezamontowane
zasługują na
nowoczesne
 rekreacyjne,
Wysokość, na której
są lampy
– 12m i oszczędne rozwiązania.
CELE

Uzyskano oszczędność w skali roku: 676 093 zł*
Zysk miesięczny po modernizacji 56 341 zł
Zwrot z inwestycji w ciągu 1 roku!

do

86%
OSZCZĘDNOŚCI

 Energooszczędność – obniżenie rachunków za energię elektryczną
 Niezawodność (każda przerwa w działaniu centrum logistycznego, generuje dodatkowe koszty)

WYKRES OSZCZĘDNOŚCI:

czas zainstalowane były oprawy typu Highbay wyposażone w 400W źródła wyładowcze metalohalogenkowe. Biorąc pod uwagę kluczowe wymagania inwestora zaproponowaliśmy zamianę

Koszty

Inwestor zlecił zmodernizowanie oświetlenia w hali wysokiego składowania. W obiekcie dotych0W

40
BAY

HIGH

opraw tradycyjnych na lampy SYSTEM SK 068 72W 4000K 10200lm IP66.
SYSTEM SK

Czas (lata)
*Czas świecenia oprawy wynosi 16h na dobę; koszt energii 1 kWh = 0,55 PLN ; rynkowy koszt opraw wg wiedzy Luxmat Investment Sp. zo.o.; częstotliwość wymiany lamp - zgodnie z zadeklarowaną żywotnością.

CASE STUDY

20 908

UZYSKANE EFEKTY:

SYSTEM FIT

 Zamontowano 40 lamp mniej, uzyskując ten sam poziom oświetlenia
 O 61% zmniejszyło się zużycie energii

TRADYCYJNE
7722

 Zminimalizowano koszty serwisowania

SPECYFIKACJA

jest równie
 Oświetlenie
Powierzchnia otoczenia
sali lekcyjnejbudynku
- 45m2 (9mx5m)

ważne jak oświetlenie wnętrz. Parkingi, place,

 Zmniejszono emisję CO2
Roczny koszt zużycia energii [PLN]

dojazdowe to25tereny
wymagające równie dobrego oświetlenia. Modernizując oświe drogi
Do zmodernizowania
sal lekcyjnych
 tlenie
Tryb pracy
- 10h/doba
nie powinniśmy

LED

o tym zapominać. Drogi gminne i osiedlowe, parki i przestrzenie

 rekreacyjne,
Wymagany poziom
na powierzchni
roboczeji oszczędne
300lx
takżeoświetlenia
zasługują
na nowoczesne
rozwiązania.
 Wysokość, na której zamontowane są lampy - 3m

CELE
 Energooszczędność – obniżenie rachunków za energię elektryczną
 Niezawodność i stworzenie optymalnych warunków świetlnych dla uczniów i personelu dydaktycznego

do

61%

Uzyskano oszczędność w skali roku: 13186,80zł*
Zysk miesięczny po modernizacji 1098,90zł
Zwrot z inwestycji w ciągu 1 roku!

OSZCZĘDNOŚCI

WYKRES OSZCZĘDNOŚCI:

były lampy świetlówkowe typu 4x18W (PLX). Biorąc pod uwagę kluczowe wymagania inwestora
zaproponowaliśmy zamianę lamp tradycyjnych na lampy SYSTEM FIT 37W, 4000K, 3900lm.

Koszty

Inwestor zlecił zmodernizowanie oświetlenia w Zespole Szkół. W obiekcie dotychczas zainstalowane
8W

x1
WA 4
OPRA

SYSTEM FIT

Czas (lata)

*Czas świecenia oprawy wynosi 16h na dobę; koszt energii 1 kWh = 0,55 PLN ; rynkowy koszt opraw wg wiedzy Luxmat Investment Sp. zo.o.; częstotliwość wymiany lamp - zgodnie z zadeklarowaną żywotnością.

CASE STUDY
SYSTEM DOC

272 250

UZYSKANE EFEKTY:

LED
TRADYCYJNE

 Zamontowano 171 lamp mniej, uzyskując ten sam poziom oświetlenia

99 297

 O 63% zmniejszyło się zużycie energii
 Zminimalizowano koszty serwisowania

SPECYFIKACJA

 Zmniejszono emisję CO2

 Powierzchnia hali produkcyjnej - 23580m2 (180x131m)

Roczny koszt zużycia energii [PLN]

 Tryb pracy - 24h/doba
 Wymagany poziom oświetlenia na powierzchni roboczej 300lx
 Wysokość, na której zamontowane są lampy - 10m

CELE

Uzyskano oszczędność w skali roku: 172 953 zł*
Zysk miesięczny po modernizacji 14 412 zł
Zwrot z inwestycji w ciągu 1 roku!

do

63%
OSZCZĘDNOŚCI

 Energooszczędność – obniżenie rachunków za energię elektryczną
 Niezawodność (każda przerwa w działaniu hali produkcyjnej „24/7”, generuje dodatkowe koszty)

WYKRES OSZCZĘDNOŚCI:

lowane były lampy typu Highbay wyposażone w 400W źródła wyładowcze metalohalogenkowe.
Biorąc pod uwagę kluczowe wymagania inwestora zaproponowaliśmy zamianę lamp tradycyjnych
na lampy SYSTEM DOC41292, 288W, 4000K, 42000lm, IP66.

Koszty

Inwestor zlecił zmodernizowanie oświetlenia na hali produkcyjnej. W obiekcie dotychczas zainsta0W

40
BAY

HIGH

SYSTEM DOC

Czas (lata)
*Czas świecenia oprawy wynosi 16h na dobę; koszt energii 1 kWh = 0,55 PLN ; rynkowy koszt opraw wg wiedzy Luxmat Investment Sp. zo.o.; częstotliwość wymiany lamp - zgodnie z zadeklarowaną żywotnością.

1. AUDYT OŚWIETLENIA
•
•
•

pomiary oświetlenia
spis z natury
analiza systemu

2. PROJEKT MODERNIZACJI
•
•
•

projekt DIALUX/RELUX
dobór lamp
optymalizacja natężenia

3. KALKULACJA ZWROTU Z INWESTYCJI
•
•
•

5 KROKÓW DO MODERNIZACJI OŚWIETLENIA
LUXMAT to kompleksowa odpowiedź na potrzeby naszych Klientów. Dzięki wykwalifikowanej
kadrze specjalistów oraz współpracy z czołowym polskim producentem oświetlenia,
jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom, kompleksową obsługę w zakresie
modernizacji oświetlenia na najwyższym poziomie. Do tej pory już niemal 100 firmom
pomogliśmy zaoszczędzić pieniądze i zwiększyć ich zyski, dzięki inwestycji w modernizację
oświetlenia.

porównanie kosztów starego i nowego rozwiązania
kalkulacja czasu zwrotu z inwestycji
kalkulacja zysku po okresie zwrotu

4. OFERTA WYMIANY LAMP – POMOC W MONTAŻU I FNANSOWANIU
•
•
•

leasing lamp
rekomendowani instalatorzy
nadzór nad procesem

5. POMIAR KOŃCOWY – GWARANCJA 5 LAT
•
•
•

weryfikacja norm
kontrola natężenia
gwarancja producenta

Rozwój technologii wymusza podążanie za najnowszymi trendami i wybieganie w przyszłość. Zapowiada

Inteligentne oświetlenie

wysoki poziom automatyzacji wszelkich procesów, systemów i usług. Oświetlenie musi współpracować
z najnowszymi systemami sterowania. Wartość dodana nowej realizacji oświetlenia bazuje na zaletach innowacyjnych 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.

NASZE REFERENCJE

W ciągu kilku lat wykonaliśmy setki modernizacji, pomagając naszym Klientom zaoszczędzić
miliony złotych, obniżając zużycie energii elektrycznej. Pracujemy tylko na renomowanych
produktach, polskich producentów wykonując modernizacje w różnych obszarach, takich jak:
przemysł, biura, obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej, przestrzenie wspólne
budynków, oświetlenie zewnętrzne. Wszyscy nasi Klienci są zadowoleni bo generują zysk
dzięki oszczędności, potwierdzając przy tym zdecydowaną poprawę jakości światła.
Referencje dostępne na www.luxmat.pl
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