
Korzyści oświetlenia LED 
w obiektach przemysłowych



poprawa konkurencyjności   

Oświetlenie LEDIKO to zmiana, która usprawnia działanie zakładu na każdym 
poziomie struktury firmy. Upraszcza, ulepsza, doskonali procesy, oszczędza 
i zapewnia bezpieczeństwo. To oświetlenie dla ludzi korzystających z niego na 
co dzień i dla ludzi, którzy im to oświetlenie zapewniają. Bo oprawy LEDIKO 
budowane są z myślą o wszystkich pracownikach. Projektujemy je pod potrzeby 
klienta, nawet te najbardziej wymagające i specyficzne. 

Poznaj główne benefity wynikające z zastosowania oświetlenia diodowego 
LEDIKO dla obiektów przemysłowych.

Dla prezesa 
zakładu

zapewnienie technicznych warunków do tego, żeby 
produkcja działała bezawaryjnie i przynosiła zyski

przewidywalność pracy zakładu i zachowanie jego bezpieczeństwa

zainstaluj – zapomnij (przez kolejne lata nie będzie  
poruszany temat oświetlenia, jedynie raport o oszczędności finansów) 

uwolnienie środków pieniężnych  
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Dla dyrektora 
finansowego

gigantyczne oszczędności energii – 
uwolnienie środków przekazywanych 
wcześniej na prąd, teraz można prze-
znaczyć na coś innego

szybki zwrot finansowy 
z modernizacji lub instalacji 
nowego oświetlenia

istotna poprawa cash flow

możliwość spłaty inwestycji 
z zaoszczędzonych środków

oszczędność czasu i pomysłów 
na nowe realizacje

długi czas czerpania korzyści 
z wciąż generowanych oszczędności

zmniejszenie awaryjności, 
poprawa bezpieczeństwa – 
polepszenie wyników całego 
zakładu produkcyjnego

mniejsza temperatura opraw diodowych ogranicza nagrze-
wanie się pomieszczeń, co odczuwalnie obniża zapotrze-
bowanie na zużycie energii na klimatyzację

dostarczamy produkt  
niezawodny, sprawdzony 
i o długiej żywotności
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Dla osoby odpowiedzialnej  
za utrzymanie ruchu

gwarancja otrzymania pełnej i wiarygod-
nej dokumentacji technicznej oraz 
know-how instalacji oświetleniowej

profesjonalna obsługa oraz fachowe 
i zaufane doradztwo LEDIKO

znaczne ograniczenie 
problemów związanych 
z awariami źródła światła

szablonowe spełnianie 
norm na linii produkcyjnej

generowanie oszczędności dzięki modernizacji 
oświetlenia, co pozwala na inwestycję  
środków w inne projekty

istotne obniżenie zużycia 
energii – uwolnioną moc 
można wykorzystać do 
pracy innych maszyn 

wzrost bezpieczeństwa 
pożarowego zakładu dzięki 
modernizacji oświetlenia

nowa sieć elektryczna,  
nowa i lepsza izolacja kabli,  
poprawione trasy elektryczne

możliwość wpinania i wypinania opraw 
bez konieczności wyłączania oświetlenia 
na hali

obniżenie kosztów konserwacji – oprawy diodowe 
mniej się nagrzewają, dzięki czemu mniej się brudzą; 
dodatkowo lampy LEDIKO dzięki przemyślanej kon-
strukcji są oprawami samoczyszczącymi się
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Dla elektryka 
zakładowego

indywidualne dostosowanie poziomu 
oświetlenia dla każdej strefy zakładu  

dowolność zagospodarowania przestrzeni hali oraz możli-
wość przebudowy w każdym momencie dzięki instalacji opraw 
z systemem automatyki oświetlenia

możliwość spełnienia indywidualnych 
życzeń w zakresie natężenia światła

prosta wymiana 
zasilacza w oprawie

łatwa i szybka naprawa  
wykonana we własnym zakresie

redukcja obowiązków 
związanych z wymienianiem 
źródła światła (zauważalna 
redukcja kosztów)

znaczna oszczędność 
czasu, który można przezna-
czyć na ważniejsze zadania
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Dla dyrektora technicznego/ 
dyrektora produkcji: 

maksymalizacja 
oszczędności energii

wcześniejsze i dokładne 
wykrywanie defektów takich 
jak rysy, braki itp. (dzięki lepszej 
widoczności i widzialności) 

wzorowo spełnione normy 
oświetleniowe, zapewnia-
jące bezpieczeństwo (także 
w razie kontroli)

korzystny wpływ na aktywność 
ludzi – widmo niebieskie redukuje 
poziom zmęczenia i ospałości

wysoki poziom jakości 
i bezpieczeństwa linii 
produkcyjnej

duże benefity wynikające 
z zastosowania  
automatyki oświetlenia 

możliwość ustawiania 
harmonogramu 
świecenia lamp 

redukcja kosztów 
działalności 

lepsze oświetlenie 
i dobra widoczność 

w miejscach pracy

znaczny wzrost 
efektywności 

produkcji 
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dostęp do wszystkich informacji, 
potrzebnych danych oraz gwarancji 
od LEDIKO dających pewność doko-

nania dobrego zakupu

Dla osoby  
odpowiedzialnej 
za zamówienia

ograniczenie kontroli zapotrze-
bowania oraz zakupów związa-

nych z serwisem oświetlenia

Dla pracownika 
produkcji

znaczna poprawa bezpieczeństwa dzięki 
dobraniu odpowiedniego oświetlenia

lepszy komfort pracy, który przekłada się 
na większą efektywność pracownika

ochrona wzroku, dzięki zachowaniu 
wymaganych norm oświetleniowych 
dedykowanych określonemu stanowisku

oświetlenie 
wspierające 
w pracy 

Dla magazynów

oprawy zajmują 
mało miejsca

oszczędność kubatury (możliwość 
obniżenia zabudowy magazynów) 

oprawy nie obciążają stropu

możliwość instalowania opraw 
w różnych miejscach

7Lediko – leding the way



STEVE
maksymalne  
oszczędności  

energii

magazyny  
wysokiego 

składowania

hale  
produkcyjne

przemysł  
spożywczy

biura

rekordowa wydajność LM/W (największe, jakie są 
możliwe technicznie) dzięki zastosowaniu najlepszej 
generacji diod LED

długa żywotność opraw, dzięki niskiemu poziomowi 
nagrzewania się 

wysoka sprawność oprawy 

niskie koszty w procesie użytkowania

super inwestycja na lata

wysoki poziom oszczędności i zwrotu finansowego

bardzo dobry i pewny produkt dla wszystkich firm, 
które sprzedają oszczędności 

Nasza oferta oparta jest na 
trzech głównych filarach 
produktów. Równolegle zaj-
mujemy się projektowaniem 
i produkcją oświetlenia spe-
cjalistycznego. Wszystkie 
nasze oprawy są modułowe 
(najwyższy poziom funk-
cjonalności), produkowane 
pod kątem maksymalizacji 
oszczędności energii oraz 
maksymalizacji wydajności. 
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INLENE
pewność, niezawodność  

i ekonomia

hale  
produkcyjne

indywidualne  
miejsca pracy

magazyny magazyny  
wysokiego 

składowania

chłodnie 
i mroźnie

ALVA
stabilna praca  

w wymagających  
i trudnych warunkach 

przemysł 
spożywczy

powierzchnie  
o wysokim 

poziomie zapylenia

magazyny hale  
produkcyjne

bardzo dobra sprawność pracy nawet w wysokich 
temperaturach lub dużym poziomie zapylenia czy 
zabrudzenia

bardzo dobry współczynnik odprowadzania ciepła 

samoczyszcząca się oprawa - specjalna konstrukcja 
nie pozwala na osadzanie się zanieczyszczeń

ochrona przez korozją oraz brudem dzięki pokryciu 
powłoką anodowaną

wyjątkowo łatwa w zabezpieczeniu w trudnym 
środowisku (w porównaniu z innymi lampami)

oprawa stworzona z myślą o przemyśle spożywczym

sprawdzi się w strefach z chemią, kwasami itp. 
(dzięki swojemu kształtowi i odporności) 

 zaufany produkt, na rynku od 2012 roku

pewna i bezpieczna inwestycja

bardzo dobry współczynnik odprowadzenia ciepła

doskonały balans pomiędzy dobrymi parametrami 
technicznymi a ceną

jakość i bezawaryjność potwierdzona setkami 
udanych realizacji oświetleniowych

protoplasta wszystkich kolejnych produktów LEDIKO

oprawa do zastosowań uniwersalnych
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Oprawy ESLENE, AGRALENE i inne oprawy na zamówienie oraz 

wszystkie rozwiązania modyfikowane są na potrzeby klientów.

Prócz standardowych produktów dostarczamy indywidualne produkty 

zaprojektowane oraz wyprodukowane pod specyficzne potrzeby. 

Potrafimy polecić inne wyselekcjonowane przez nas produkty z rynku. 

Żeby zapewnić kompleksową ofertę dla naszych klientów dzielimy się 

wiedzą, których producentów uważamy za pewnych i wartych polecenia. 

W RAMACH PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DOSTARCZAMY:

lampy i moduły LED na zamówienie

moduły LED uniwersalne

układy optyczne, zasilania i sterowania

wdrożenie produktu od pomysłu po produkcję

stałą optymalizację i unowocześnianie

PRODUKTY REALIZOWANE 
NA RYNKI SPECJALISTYCZNE 



Technologia zastosowana w firmie Lediko stanowi istotny wkład w szerze-
nie polskiej, pro-środowiskowej myśli technologicznej i realizację zadań 
wynikających z Polityki Ekologicznej Państwa.

Z satysfakcją możemy stwierdzić, iż 
dostarczony asortyment był bardzo 
dobrej jakości, wykonany z wysokiej 
klasy materiałów, funkcjonalnych 
i wydajnych.

Firma Lediko charakteryzuje się 
innowacyjnymi rozwiązaniami, 
terminowością wykonywanych usług 
oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą.

Przetwórstwo Tworzyw  
Sztucznych WAŚ

Lediko okazało się rzetelnym  
partnerem, jego pracownicy 
wykazali się profesjonalizmem, 
a produkt spełnił nasze wyso-
kie oczekiwania jakościowe. 
Możemy polecić Lediko jako 
wiarygodnego Partnera.

Zamówienie zostało zrealizowane 
zgodnie z ustalonym harmonogra-
mem dostaw. Polecamy firmę Lediko 
jako solidnego partnera w zakresie 
dostawy opraw oświetleniowych 
przy zachowaniu wysokiego pozio-
mu jakości realizacji.
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ogólnoświatowy 
zasięg Lediko
realizujemy zamówienia 
polskich i zagranicznych 

klientów

Świecimy na całym świecie

LEDIKO Sp. z o.o.

ul. Duńska 13 
54-427 Wrocław

tel: +48 533 322 673

kontakt@lediko.com 
www.lediko.com

KLIENT HJH Polska sp. z o.o.

KLIENT Amvian Automotive sp. z o.o.

KLIENT Linde Pohony s.r.o.

KLIENT Heerema Fabrication 
Group Polska sp. z o.o.


