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180
SDCM

lm/W

≤3

A++

Modernizacja oświetlenia
to same KORZYŚCI:
•

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ = niższe rachunki za prąd

•

JAKOŚĆ ŚWIATŁA = wydajność pracy i bezpieczeństwo

•

NIEZAWODNOŚĆ = minimalizacja kosztów serwisu

•

ZWROT Z INWESTYCJI 1-3 lata

•

TRWAŁOŚĆ = długi czas użytkowania

•

GWARANCJA PRODUCENTA 5 lat
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do

86%
OSZCZĘDNOŚCI

Montaż
natynkowy
Z myślą o wygodzie i oszczędności czasu osób montujących i serwisujących, zastosowano system zwieszania klosza
zintegrowanego z płytą montażową. Dzięki temu nie ma konieczności jej podtrzymywania czy odkładania w trakcie
montażu i demontażu.

Regulowane
uchwyty
By maksymalnie ułatwić i przyspieszyć natynkowy montaż
lampy, wprowadzono regulowane uchwyty posiadające
tolerancję montażową +/- 40mm.
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Zwieszany klosz zintegrowany
z panelem LED GO!

Ergonomia
montażu
Doskonała
optyka

Wygoda montażu i demontażu, oszczędności czasu osób
montujących i serwisujących, dzięki systemowi zwieszanego
klosza zintegrowanego z płytą montażową

Klosz wykonany z dedykowanego rozwiązaniom ledowym
poliwęglanu zapewnia doskonały balans pomiędzy wysoką
przepuszczalnością

wynoszącą

93%,

a

odpowiednim

rozproszeniem światła. Lampa świeci na całej długości
zapewniając równomierne podświetlenie klosza.

Nowoczesne technologie

Specjalnie zaprojektowane uchwyty
umożliwiają poprowadzenie przewodów w sposób uporządkowany.

Najwyższej jakości, markowe komponenty zapewniają
niezawodność działania i minimalizują koszty związane
z serwisem. Wersja wyposażona w moduł awaryjny zapewni
odpowiednie oświetlenie dróg ewakuacyjnych.

Możliwość doprowadzenia zasilania
z kilku stron ułatwia montaż nawet
w trudnodostępnych miejscach.

Zastosowanie mikrofalowego czujnika ruchu (RCR) zapewnia
dostarczanie światła w czasie i miejscu gdzie jest ono
potrzebne, pozwalając na oszczędność energii elektrycznej.
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Zastosowane szybkozłącze pomiędzy modułem świetlnym a układem zasilającym
usprawnia i przyspiesza montaż lampy

Szybkozłącze w wersjach Rapid-A i Rapid-D pozwala na doprowadzenie zasilania
wyjątkowo szybko i łatwo oraz nie wymaga otwierania lampy.

Dzięki zastosowaniu okablowania
przelotowego LS2, lampy w prosty
sposób mogą być łączone liniowo.

Zastosowane kostki: trójpolowe bądź pięciopolowe umożliwiają dostosowanie lampy
do konkretnych wymagań projektowych (możliwość podłączenia sterowania, strefowego uruchamiania lamp połączonych w linie).

Różnice w wyposażeniu zależą od wybranej wersji lampy. Zdjęcie poglądowe.

Radiowy czujnik ruchu (RCR)
Czujnik
ruchu RCR

Podstawą działania radiowego czujnika ruchu jest efekt Dopplera: czujnik nieprzerwanie
emituje mikrofale w promieniu detekcji wynoszącym 360° i reaguje na zmianę
długości fal odbitych od poruszających się obiektów (np. człowieka). Zarejestrowanie
zmiany długości fal odbitych jest równe wykryciu ruchu i aktywowaniu lampy.
Dostosowanie trybu pracy czujnika do własnych wymagań jest niezwykle łatwe.
Czujnik pozwala regulować natężenie oświetlenia (identyfikacja dzień-noc)*,
długość czasu pracy (opóźnienie wyłączenia) oraz efektywny zasięg pracy (promień
pola detekcji). Dzięki temu możliwe jest takie wyregulowanie trybu pracy lampy,
aby zaoszczędzić do 90% zużywanej energii.
W praktyce, jeżeli w pomieszczeniu jest wystarczające natężenie światła dziennego,
detekcja ruchu nie uruchomi lampy*. Przy niewystarczającej ilości światła, czujnik
automatycznie włączy lampę po wykryciu ruchu, a po wyjściu osoby z pomieszczenia
i po upływie czasu podtrzymania czujnik wyłączy lampę.

Lampa z czujnikiem
Projektując oświetlenie, wykorzystuje się dziś nierzadko również inteligentną
technologię. Lampa z czujnikiem to jeden z częściej wybieranych produktów, gdyż
pozwala na dogodne zautomatyzowanie momentu uruchomienia, czasu świecenia
oraz oczywiście zwiększa bezpieczeństwo osób, które mogą skorzystać na dobrym
oświetleniu danego pomieszczenia lub terenu. Oznacza to, że uprzędzenia tego typu
mogą sprawdzić się równie dobrze wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz – w tym
wypadku muszą jednak posiadać odpowiednią klasę szczelności obudowy.
Zastosowana lampa z czujnikiem może reagować na różne rodzaje bodźców. Sensory,
które najczęściej stosuje się w przypadku tego rodzaju oświetlenia, posiadają
możliwość wychwycenia ruchu. Dochodzi do tego, gdy w zasięgu czujników pojawi
się nowy element, który będzie się poruszać. W zależności od ustawień czułości
urządzenia może ono więc reagować rozświetleniem lampy zarówno na obecność
człowieka, jak i np. małych zwierząt, czy pojazdów. Warto tu również nadmienić,
że sensory tego typu modyfikowane są czasem również o czujnik termiczny – ma to
na celu oszczędność energii, której większe zużycie mogłyby wywołać poruszające
się przedmioty nieożywione (np. inteligentny odkurzacz, czy piłka, którą bawią się
w pobliżu dzieci).
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CORRIDOR – funkcja korytarzowa
10%

100%

10%

Funkcja korytarzowa pozwala dostosowywać natężenie oświetlenia w obiektach do
zmieniających się warunków. W praktyce automatycznie redukuje strumień świetlny
lampy ze 100% do 10%.

Tryb automatyczny
10 -> 100
(wersja z czujnikiem ruchu RCR Hytronik)

Lampa świeci nieustannie 10% strumienia świetlnego. Po wykryciu przez czujnik
ruchu w zadanym polu detekcji, lampa rozświetla się do 100% strumienia świetlnego
i świeci przez zadany czas. Po upływie zadanego czasu działania lampa przechodzi
w tryb energooszczędny i świeci 10% strumienia świetlnego. Istnieje możliwość
podłączenia włącznika ON/OFF, aby wyłączyć całkowicie lampę.

Tryb manualny
10/100
(wersja bez czujnika ruchu RCR Hytronik)

Lampa świeci nieustannie 10% strumienia świetlnego. Po przełączeniu włącznika
ON/OFF lampa rozświetla się do 100% strumienia świetlnego. Istnieje możliwość
podłączenia włącznika trzy-przyciskowego, aby wyłączyć całkowicie lampę.

CASE STUDY

RODZINA LAMP
SYSTEM WR

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA

w Zakładzie Elektrotechniki Motoryzacyjnej
w Dusznikach Zdroju - zwrot z inwestycji w 18 miesięcy
Zmodernizowaliśmy cały zakład: biurowiec, hale produkcyjne
i magazynowe, pomieszczenia socjalne.

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA POLEGAŁA NA:
•
•
•
•

audycie oświetlenia
wykonaniu projektów oświetleniowych
wyliczeniu oszczędności zużycia energii po
zamontowaniu proponowanych lamp ledowych
sprzedaży lamp

•

serwisie posprzedażowym.

SPECYFIKACJA ZAKŁADU:

CELE:

•

powierzchnia zakładu około 21804,24 m2

•

2 zmiany tzn.16 h/dobę

•

z obowiązującymi normami oświetlenia dostosowanymi do danego

•

•

tryb pracy: biurowiec 8 h/dobę; hale magazynowe i produkcyjne,

•

wymagany poziom oświetlenia na powierzchni roboczej zgodny

•

pomieszczenia

wysokość, na której zamontowane są lampy jest uzależniona

od miejsca ich aplikacji – biurowiec i pomieszczenia socjalne 2,5 m,
hale do 9 m wysokości.
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•

energooszczędność – znaczne obniżenie

rachunków za energię elektryczną

właściwe oświetlenie wszystkich pomieszczeń
komfort pracowników

większa efektywność, wydajność oraz
poprawa jakości wykonywanej pracy.

272 250

LED

UZYSKANE EFEKTY:
•
•
•
•

TRADYCYJNE

zamontowano o 254 lampy mniej z mniejszą mocą,

99 297

uzyskując ten sam poziom oświetlenia
o 69% zmniejszyło się zużycie energii

zminimalizowano koszty serwisowania
zmniejszono emisję CO2

Roczny koszt zużycia energii [PLN]

Uzyskano oszczędność w skali roku: 91 207,95 zł
Zysk miesięczny po modernizacji 7 600,66 zł

do

69%

Zwrot z inwestycji w ciągu 18 miesięcy!

OSZCZĘDNOŚCI

WYKRES OSZCZĘDNOŚCI:
160 000
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Koszty

100 000
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Czas (lata)

Ze względu na wielogodzinny tryb użytkowania lamp, najważniejszym

Inwestorowi zależało na niższym zużyciu energii elektrycznej oraz

kryterium ich doboru była energooszczędność. Kolejnym warunkiem

poprawie komfortu pracowników, poprzez dostarczenie odpowiedniej

wyboru była niezawodność, ponieważ każda przerwa w działaniu
zakładu produkcyjnego, generuje zbędne koszty. W obiekcie
dotychczas zainstalowane były tradycyjne lampy świetlówkowe.
Biorąc pod uwagę kluczowe wymagania inwestora zaproponowaliśmy
zamianę lamp tradycyjnych na lampy SYSTEM MC06648,
SYSTEM WR06630, SYSTEM WR06648, SYSTEM WR06872 do

ilości światła do każdej przestrzeni roboczej. Dzięki, modernizacji,
którą wykonaliśmy, udało się zmniejszyć ilość zamontowanych lamp
z zachowaniem wszelkich wymagań oraz norm oświetlenia. Wymiana
starego oświetlenia na nowe ledowe pozwoliła ograniczyć zużycie
energii oraz właściwie oświetlić wszystkie pomieszczenia. Komfort

pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, natomiast do biurowca

pracowników uległ znacznej poprawie co wpłynęło na większą

zaoferowaliśmy lampy SYSTEM FIT oraz SYSTEM CS121.

efektywność, wydajność oraz poprawę jakości wykonanej pracy.

6 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.

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
•
•
•

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

4. WYMIANA LAMP
•
•
•
•

ekspertyza instalacji
demontaż
utylizacja
montaż

•
•
•

weryfikacja norm
kontrola natężenia
gwarancja producenta

5. POMIAR KOŃCOWY – GWARANCJA 5 LAT

6. FINANSOWANIE
•
•
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spłata w formule ESCO
leasing

