RABEN LOGISTICS POLSKA

REFERENCJE
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA
MAGAZYNU WYSOKIEGO
SKŁADOWANIA

REZULTAT

KLIENT
RABEN LOGISTICS
GROUP
LOKALIZACJA
POTULICKA 30,
LISI OGON

73%
ROCZNE
OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

20 782 KWH

Rodzaj pomieszczenia

Magazyn wysokiego
składowania

Typ realizacji

Wymiana oświetlenia

Rodzaj lamp

Lampy LED XLENE
i LED ALVA

Liczba lamp

68 szt.

Wysokość zawieszenia

9,4 m.

Raben Real Estate Poland sp. z o.o. to jedna z największych firm oferujących usługi logistyczne. Grupa
Raben od 85 lat funkcjonuje na europejskim rynku, posiadając oddziały w dwunastu państwach na terenie
Europy. W jednym z magazynów firmy - znajdującym się koło Bydgoszczy - dokonaliśmy modernizacji
oświetlenia, zastępując wcześniejsze 160 sztuk lamp HPS naszymi oprawami. Wykorzystaliśmy 60 lamp
LED ALVA o mocy 200W (wysterowanych na DALI do mocy 150W) oraz osiem lamp LED XLENE
o mocy 75W (wysterowanych na DALI do mocy 60W). W efekcie otrzymaliśmy lepiej oświetloną halę,
generującą mniejsze zużycie energii i większą oszczędność energii elektrycznej.

www.lediko.com

LINDE POHONY S.R.O.

REFERENCJE
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA
HALI, BIUR I MAGAZYNU

REZULTAT

KLIENT
LINDE POHONY S.R.O.
LOKALIZACJA
ČESKÝ KRUMLOV,
CZECHY

72%
ROCZNE
OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

832 430 KWH

Rodzaj pomieszczenia

Hala, magazyn i biura

Typ realizacji

Wymiana oświetlenia

Rodzaj lamp

Lampa LED INLENE

Liczba lamp

435 szt.

Roczne zużycie energii

320 157 kWh

W firmie Linde Pohony zostało zainstalowane całe wewnętrzne sztuczne oświetlenie, włącznie
z zainstalowaniem oświetlenia w nowej hali produkcyjnej, magazynowej i biurowej w Ostrove
u Stribra (m.in. w hali odbywa się produkcja wózków wysokiego podnoszenia). Modernizacja została
przeprowadzona przy wsparciu zaawansowanej technologii LED o żywotności 100 000 godzin.
W trzynastu strefach roboczych zainstalowano w pełni zautomatyzowany system oświetlenia, dodano
możliwość zmiany intensywności oświetlenia na produkcji i w magazynach z uwzględnienie oświetlenia
dziennego, ruchu osób i sterowania ręcznego. Na nowo oświetlone zostały również awaryjne drogi
ewakuacyjne z zastosowaniem autonomicznego zasilania. Całość nowego systemu oświetleniowego
objęta jest 5-letnią gwarancją.

www.lediko.com

AMVIAN MEXICO

REFERENCJE
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA
W HALI PRODUKCYJNEJ

REZULTAT

KLIENT
AMVIAN MEXICO
LOKALIZACJA
RAMOS ARZIPE,
MEKSYK

59%
ROCZNE
OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

408 657 KWH

Rodzaj pomieszczenia

Hala produkcyjna

Typ realizacji

Wymiana oświetlenia

Rodzaj lamp

Lampa LED INLENE

Liczba lamp

183 szt.

Roczne zużycie energii

310 281 kWh

Amvian Mexico jest największym niezależnym dostawcą rozwiązań siedzeń inżynierskich dla globalnej
branży motoryzacyjnej. W sierpniu 2015 roku, przy użyciu lamp LEDIKO, zostało oświetlone wnętrze
głównej hali montażowej tej firmy. Miejsce wcześniejszych świetlówek T5 zajęły lampy LED INLENE –
o zaawansowanej technologii chipów LED o żywotności do 100 000 godzin. Inteligentny projekt został
zrealizowany przy wsparciu automatycznego systemu, wykorzystującego czujnik luksów
z możliwością ściemniania. W efekcie modernizacji Klient wzmocnił oświetlenie przy wykorzystaniu
mniejszej ilości opraw, równolegle znacznie obniżając koszty instalacji, obsługi oraz konserwacji.

www.lediko.com

HYSTER-YALE GROUP

REFERENCJE
MODERNIZACJA MAGAZYNU
WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

REZULTAT

KLIENT
HYSTER-YALE GROUP
LOKALIZACJA
RAMOS ARZIPE,
MEKSYK

74%
ROCZNE
OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

1 177 673 KWH

Rodzaj pomieszczenia

Hala produkcyjna

Typ realizacji

Wymiana oświetlenia

Rodzaj lamp

Lampa LED INLENE

Liczba lamp

415 szt.

Roczne zużycie energii

408 983 kWh

W głównej hali montażowej firmy Hyster-Yale Group przeprowadzono kompletną wymianę oświetlenia.
Wykorzystana została automatyczna kontrola systemu, czujnik luksów oraz możliwość
ściemniania. Wartość poziomu oświetlenia osiągnęła ponad 300 luksów. Instalacja odbyła się bez
większych ograniczeń dla bieżącej eksploatacji, wszystko też zostało dostarczone zgodnie ze
specyfikacją naszego Klienta. Projekt przyniósł oszczędność energii większą o ponad 74% niż przy
wcześniejszej instalacji oraz znaczną poprawę warunków pracy.

www.lediko.com

HFG POLSKA

REFERENCJE
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA
HALI PRODUKCYJNEJ

REZULTAT

KLIENT
HFG POLSKA
LOKALIZACJA
BERYLOWA 2,
OPOLE

51%
ROCZNE
OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

241 776 KWH

Rodzaj pomieszczenia

Hala produkcyjna

Typ realizacji

Wymiana oświetlenia

Rodzaj lamp

Lampa LED INLENE

Liczba lamp

110 szt.

Wysokość zawieszenia

15 m.

Odstęp między lampami

11 m.

W realizacji dla HFG Polska podjęliśmy się oświetlenia dużej hali fabrycznej, gdzie produkowane są
wielkogabarytowe elementy ze stali. Zdecydowaliśmy się na lampy LED INLENE wraz z systemem
regulacji jasności (tryb rozjaśniony i tryb przygaszony), pozwalający również wykorzystywać światło
dzienne i tym samym ograniczać zużycie energii w dzień. Lampy LED INLENE zostały wybrane
z trzech powodów: po pierwsze ze względu na bardzo dużą wysokość hali, gdzie były potrzebne lampy
o niskim poziomie kosztów eksploatacyjnych. Drugim powodem jest wysoka odporność oświetlenia
diodowego na wibracje. Trzecią korzyścią jest optyka oprawy, która pozwala na doprowadzenie
światła bezpośrednio tam, gdzie jest ono potrzebne.

www.lediko.com

FAMET S.A.

REFERENCJE
NOWE OŚWIETLENIE
HAL PRODUKCYJNYCH

KLIENT
FAMET S.A.
LOKALIZACJA
BERYLOWA 2,
OPOLE

NOWA REALIZACJA

Rodzaj pomieszczenia

Hala produkcyjna
Nowa realizacja

Typ realizacji
Lampa LED INLENE
Rodzaj lamp
286 szt.
Liczba lamp
20 m.
Wysokość zawieszenia

FAMET S.A. to znana firma, specjalizująca się w różnego rodzaju usługach związanych z aparaturą
procesową i urządzeniami dla kluczowych gałęzi przemysłu w Polsce i za granicą. Mieliśmy okazję
zrealizować instalację nowego oświetlenia ledowego dla tego Klienta. W tym celu wykorzystaliśmy 286
lamp LED INLENE M5. Całk. owita moc opraw wynosi 84,3 kW, jednak dzięki zastosowaniu automatyki
w postaci czujek natężenia oświetlenia całkowita moc wynosi 63,3 kW. Przy zastosowaniu takiej
ilości lamp LED INLENE byliśmy w stanie z wysokości 20 m spełnić wymóg natężenia oświetlenia
o wartości 500 lx, na powierzchni 17 000 m2.

www.lediko.com

HJH POLSKA SP. Z O.O.

REFERENCJE
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA
MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

REZULTAT

KLIENT
HJH POLSKA SP. Z O.O.
LOKALIZACJA
NA TERENIE CAŁEJ
POLSKI

przed

81%
ROCZNE
OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

184 608 KWH

Rodzaj pomieszczenia

Magazyn wysokiego
składowania

Typ realizacji

Wymiana oświetlenia

Rodzaj lamp

Lampa LED INLENE

Liczba lamp

122 szt.

Wysokość zawieszenia

12 m.

po

W realizacji instalacji dla firmy HJH Polska (Pudliszki) osiągnięto prawie 10-krotne obniżenie zużycia
energii elektrycznej dzięki zastosowaniu technologii LED wraz z inteligentnym systemem
sterowania oraz dzięki zmniejszeniu o 24% liczby opraw przy zachowaniu normy oświetleniowej.
Wcześniejsze oświetlenie zapewniało 160 lamp metahalogenkowych 250 W, gdzie średnia moc lampy ze
sterowaniem zużywała 280 W, a roczne zużycie energii wynosiło około 392 500 kWh. Po modernizacji
i zainstalowaniu 122 lamp LED INLENE, gdzie średnia moc lampy ze sterowaniem wynosi 39 W, roczne
zużycie energii zmalało do wartości 41 700 kWh, dając średnią oszczędność 140 320 zł w ciągu roku
(licząc 40 gr za 1 kWh).

www.lediko.com

EUROPAPIER POLSKA SP. Z O.O.

REFERENCJE
MODERNIZACJA
OŚWIETLENIA
MAGAZYNU WYSOKIEGO
SKŁADOWANIA

REZULTAT

KLIENT
EUROPAPIER POLSKA
SP. Z O.O.
LOKALIZACJA
PASSOWSKA 20,
BŁONIE

75%
ROCZNE
OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

542 175 KWH

Rodzaj pomieszczenia

Magazyn wysokiego
składowania

Typ realizacji

Wymiana oświetlenia

Rodzaj lamp

Lampa LED INLENE

Liczba lamp

178 szt.

Wysokość zawieszenia

10 m.

Firma Europapier posiada około 50 magazynów wysokiego składowania na terenie całej Europy. Naszym
zadaniem była wymiana oświetlenia w centralnym magazynie w Polsce, w Błoniu. Przygotowaliśmy ofertę
pod indywidualne potrzeby klienta, biorąc pod uwagę miejsca, które wymagały zarówno stałego
oświetlenia jak i doświetlenia w trybie spoczynkowym. W tym celu użyliśmy system automatyki oraz
lampy przemysłowe LED INLENE - niezwodne lampy podczas pracy nawet w trudnych warunkach dzięki
wysokiej odporności mechanicznej i wytrzymałej konstrukcji. Po montażu 178 lamp efekt lepszego
oświetlenia magazynu był widoczny od razu, co przyznali sami pracownicy, odczuwający zdecydowaną
poprawę warunków i komfortu pracy. Z czasem zauważalna stała się także wysokość oszczędzanej
energii (około 542 175 kWh w skali roku).

przed

po

www.lediko.com

SWISS KRONO SP. Z O.O.

REFERENCJE
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA
MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

REZULTAT

KLIENT
SWISS KRONO SP. Z O.O.
LOKALIZACJA
SERBSKA 56,
ŻARY

90%
ROCZNE
OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

427 616 KWH

Rodzaj pomieszczenia

Magazyn wysokiego
składowania

Typ realizacji

Wymiana oświetlenia

Rodzaj lamp

Lampa LED INLENE

Liczba lamp

69 szt.

Wysokość zawieszenia

10 m.

Kronopol jest częścią Swiss Krono Group Sp.z. o.o., jednego z największych na świecie producentów płyt
wiórowych OSB, płyt paździerzowych oraz paneli, blatów i wyrobów drewnianych. Na potrzeby firmy
wymieniliśmy oświetlenie w magazynie wysokiego składowania, montując 69 lamp LED INLENE.
Osiągnęliśmy prawie 12-krotne obniżenie zużycia energii elektrycznej dzięki zastosowaniu technologii
LED wraz z inteligentnym systemem sterowania. Poprawione zostało rozmieszczenie lamp tak, aby
efektywniej doświetlać regały i przestrzeń pomiędzy nimi. Dodatkowo zdemontowaliśmy 10 opraw
świetlówkowych, które wykorzystywane były do oświetlania magazynu w momencie włączenia zasilania
(na czas nagrzewania się opraw metalo-halogenkowych).

www.lediko.com

EWAX SP. J.

REFERENCJE
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA
W HALI MAGAZYNOWEJ

REZULTAT

KLIENT
EWAX SP. J.
LOKALIZACJA
GROTA-ROWECKIEGO
116, WROCŁAW

25%
ROCZNE
OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

6 691 KWH

Rodzaj pomieszczenia

Hala magazynowa

Typ realizacji

Wymiana oświetlenia

Rodzaj lamp

Lampa LED INLENE

Liczba lamp

42 szt.

Wysokość zawieszenia

3,8 m.

W realizacji dla firmy Ewax Sp. J. z Wrocławia wymieniliśmy całe wewnętrzne oświetlenie hali
magazynowej. Zamontowaliśmy 42 lampy LED INLENE wraz z 11 czujnikami ruchu oraz jednym
zespołem sterującym. Uzyskaliśmy zwrot 25% oszczędności energii elektrycznej jednocześnie
zapewniając Klientowi profesjonalne oświetlenie o bardzo długiej żywotności.

www.lediko.com

