
LEDyfikuj i zarabiaj!

Energooszczędne
lampy do zadań specjalnych!

Rodzina lamp SYSTEM HB

86%
OSZCZĘDNOŚCI

do



RODZINA LAMP SYSTEM HB

Jedna lampa wiele możliwości
Lampy na każde wyzwanie:
• System HB NT (montaż natynkowy)
• System HB Z (montaż zwieszany)
• System HB Z lub NT ENDURA (temperatura pracy od -40°C do +60°C)
• System HB FLOODLIGHT (naświetlacz)
• System HB FLOODLIGHT ENDURA (temperatura pracy od -40°C do +60°C)

SYSTEM HBPodstawowe dane techniczne:

• Temperatura barwowa: 3000 K, 4000 K
• Strumień świetlny 3600-56 000 lm/W
• Wysoka skuteczność świetlna do 155 lm/W
• Żywotność LED L70>100 000 h 
• Współczynnik oddawania barw (Ra) >80

• Korpus wykonany z aluminium
• Klosz wykonany ze szkła hartowanego
• Wysoki stopień jednorodności światła SDCM ≤3
• A+, A++
• IP66
• IK10 

155 lm/W

A++
SDCM ≤ 3



RODZINA LAMP SYSTEM HB

69%
OSZCZĘDNOŚCI

do

• ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ = niższe rachunki za prąd
• NIEZAWODNOŚĆ = minimalizacja kosztów serwisu
• TRWAŁOŚĆ = długi czas użytkowania

Modernizacja oświetlenia
to same KORZYŚCI:

• JAKOŚĆ ŚWIATŁA = wydajność pracy i bezpieczeństwo
• ZWROT Z INWESTYCJI 1-3 lata
• GWARANCJA PRODUCENTA 5 lat



RODZINA LAMP SYSTEM HB

Odporna, solidna
i wytrzymała.

Szyba
hartowana

Siatka
ochronna



RODZINA LAMP SYSTEM HB

Jeszcze więcej ważnych zalet!
Zestaw zalet rodziny lamp
System HB:

• zasilanie za pomocą szybkozłączki
• okablowanie przelotowe
• regulacja kąta świecenia
• wersja z mikrofalowym czujnikiem 

ruchu (RCR)
• wersja DALI
• wersja ENDURA



RODZINA LAMP SYSTEM HB

Zamontujesz wszędzie!

Montaż
na statywie

Montaż
na wysięgniku

Montaż
na słupie

Montaż
na ścianie

Uchwyt
do montażu

na słupie

Wygodny
montaż

do podłoża

Uchwyty
do montażu
zwieszanego

Uchwyt
do montażu

natynkowego



RODZINA LAMP SYSTEM HB

SPECYFIKACJA MODERNIZACJI:

Inwestor zmodernizował oświetlenie w  Zespole sportowym 
ORLIK (dwa boiska sportowe: do koszykówki i  piłki noż-
nej). Wymiary obiektu: 60x70 m, dwa boiska: koszykówka 
33,5x20  m, piłka nożna 60x30 m. Ze względu na przezna-
czenie terenu wymagany był poziom oświetlenia wynoszący 
100 lx na powierzchni roboczej. 

Ze względu na średnioroczny 4-godzinny tryb użytkowania 
lamp najważniejszym kryterium ich doboru była energoosz-
czędność. Kolejnym warunkiem była niezawodność i  bezpie-

czeństwo, z boisk korzystają głównie dzieci i młodzież, dlate-
go ważne jest zapewnienie im, jak najlepszych warunków do 
spełniania i rozwijania swoich pasji.

Na boiskach dotychczas zainstalowane były lampy typu 
Highbay wyposażone w  400 W źródła wyładowcze meta-
lohalogenkowe. Biorąc pod uwagę kluczowe wymagania in-
westora zaproponowaliśmy zamianę lamp tradycyjnych na 
lampy SYSTEM HB/FLOODLIGHT 144 W, 4000 K, 20300 lm, 
IP66.

Uzyskano oszczędność w skali roku: 5388 zł
Zmniejszono zuzycie energii w skali roku: 9796 kWh

Zwrot z inwestycji w 4 roku po modernizacji! 69%
OSZCZĘDNOŚCI

do

Analiza porównawcza wykazała szereg korzyści płynących 
z zastosowania lamp LED. Według zaproponowanego projektu 
zamontowano taką samą ilość lamp, ale o  mniejszej mocy. 
W  trakcie użytkowania nastąpiła znacząca redukcja kosztów 
przy zastosowaniu lamp SYSTEM HB/FLOODLIGHT.
Wynika to z  mniejszego o  prawie 69% zużycia energii 
elektrycznej oraz zminimalizowania kosztów serwisowania 

lamp (np. wymiana źródeł tradycyjnych), dzięki użyciu 
w  wersjach LED nowoczesnych modułów świetlnych LED 
GO!, charakteryzujących się długim okresem działania. Koszt 
zakupu lamp SYSTEM HB/FLOODLIGHT jest rekompensowany 
obniżką kosztów energii elektrycznej i  zwraca się już w  4. 
roku. Po tym okresie inwestor odczuje stały i  dynamiczny 
przyrost zysków z tytułu użytkowania lamp LED.
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OSZCZĘDNOŚCI

* Czas świecenia lampy wynosi średniorocznie 4h na dobę; koszt energii 1 kWh = 0,55 PLN; rynkowy koszt lamp wg wiedzy Luxmat Investment Sp. z o.o.; 
częstotliwość wymiany lamp - zgodnie z zadeklarowaną żywotnością

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA
w Zespole Sportowym ORLIK 
Dwa boiska sportowe: do koszykówki i piłki nożnej

CASE STUDY RODZINA LAMP
SYSTEM HB
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1. AUDYT OŚWIETLENIA

2. PROJEKT MODERNIZACJI

3. KALKULACJA ZWROTU Z INWESTYCJI

4. WYMIANA LAMP

5. POMIAR KOŃCOWY – GWARANCJA 5 LAT

6. FINANSOWANIE

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.

6 KROKÓW DO MODERNIZACJI OŚWIETLENIA

•	 pomiary	oświetlenia
•	 spis	z	natury
•	 analiza	systemu

•	 projekt	DIALUX/RELUX
•	 dobór	lamp
•	 optymalizacja	natężenia

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

•	 ekspertyza	instalacji
•	 	demontaż
•	 	utylizacja
•	 	montaż

•	 weryfikacja	norm
•	 kontrola	natężenia
•	 gwarancja	producenta															

•	 spłata	w	formule	ESCO
•	 	leasing

RODZINA LAMP SYSTEM HB
Wielofunkcyjne lampy LED przeznaczone do oświetlania obiektów oświatowo-
wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, w przemyśle 
spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi.



Luxmat	Investment	Sp.	z	o.	o.
ul.	Kórnicka	52,	63-000,	Środa	Wielkopolska
tel.	+48	61	28	60	329,	e-mail:	office@luxmat.pl www.luxmat.pl

Nasi audytorzy oświetlenia
są do Państwa dyspozycji


