HOTEL MARRIOTT

REFERENCJE
OŚWIETLENIE BUDYNKU

KLIENT
HOTEL MARRIOTT

OŚWIETLENIE
DEKORACYJNE

LOKALIZACJA
AL. JEROZOLIMSKIE
65/79, WARSZAWA

NOWE OŚWIETLENIE

Rodzaj oświetlenia

Oświetlenie budynku

Typ realizacji

Nowe oświetlenie

Typ diod

Diody LED mocy
Xlamp

Ciekawe i widowiskowe oświetlenie Hotelu Marriott w Warszawie uzyskaliśmy dzięki zastosowaniu kilku
tysięcy modułów LED z diodą mocy XLamp. Dodatkową zaletą tej iluminacji jest możliwość wyświetlania
napisów i grafik. Z pewnością jest to jedna z większych tego typu instalacji w Europie. Diody LED mocy
XLamp wybraliśmy do tego projektu ze względu na ich doskonałe parametry świetlne oraz niezawodność,
potwierdzoną testami żywotności wykonanymi przez firmę CREE. W tej aplikacji doskonałym
połączeniem tworzą markowe diody LED wysokiej jakości z nowoczesnym systemem sterowania.

www.lediko.com

CENTRUM HANDLOWE
MANUFAKTURA

REFERENCJE
DYNAMICZNE OŚWIETLENIE LED

KLIENT
CENTRUM HANDLOWE
MANUFAKTURA

OŚWIETLENIE
DEKORACYJNE

LOKALIZACJA
DREWNOWSKA 58, ŁÓDŹ

NOWE OŚWIETLENIE

Rodzaj oświetlenia

Oświetlenie budynku

Typ realizacji

Nowe oświetlenie

Typ diod

Diody LED mocy
Xlamp

W Łodzi mieliśmy przyjemność oświetlić centrum handlowo-rozrywkowe za pomocą dynamicznego,
dekoracyjnego oświetlenia LED. Szklaną fasadę Centrum Manufaktura ozdobiono przezroczystymi
ekranami diodowymi, które wyświetlają dowolne, dekoracyjne efekty świetlne. Użycie diod LED mocy
XLamp sprawia, że ekrany są bardziej widoczne z zewnątrz, a jednocześnie praktycznie niewidoczne od
środka. Diody LED to elementy elektroniczne, które doskonale współpracują z cyfrowymi kontrolerami.
Odpowiedni zasilacz pomaga na tworzenie wyjątkowej instalacji oświetlenia i iluminacji biur, centrów
handlowy oraz budynków użyteczności publicznej.

www.lediko.com

CENTRUM MANUFAKTURA
- DYSKOTEKA

REFERENCJE
DYNAMICZNE OŚWIETLENIE LED

KLIENT
CENTRUM HANDLOWE
MANUFAKTURA
LOKALIZACJA
DREWNOWSKA 58, ŁÓDŹ

OŚWIETLENIE
DEKORACYJNE
NOWE OŚWIETLENIE

Rodzaj oświetlenia

Oświetlenie budynku

Typ realizacji

Nowe oświetlenie

Typ diod

Diody LED mocy
Xlamp

Szklana elewacja łódzkiego centrum Manufaktura została ozdobiona transparentnymi ekranami
diodowymi, które wyświetlają dowolne, dekoracyjne efekty świetlne. Zastosowanie diod LED mocy
XLamp sprawia, że ekrany są bardzo dobrze widoczne z zewnątrz i jednocześnie praktycznie
niewidoczne od środka. Diody LED są elementami elektronicznymi i dlatego doskonale współpracują ze
sterownikami cyfrowymi. Niskie i bezpieczne napięcie zasilania dodatkowo ułatwia tworzenie instalacji
oświetleniowych i iluminacji biur, centrów handlowych i budynków użyteczności publicznej.

www.lediko.com

SKLEP W DUBAJU

REFERENCJE
OŚWIETLENIE PÓŁEK
SKLEPOWYCH

KLIENT
SKLEP W DUBAJU

OŚWIETLENIE
DEKORACYJNE

LOKALIZACJA
DUBAJ, ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE

NOWE OŚWIETLENIE

Rodzaj oświetlenia

Oświetlenie półek
w sklepie

Typ realizacji

Nowe oświetlenie

Rodzaj listw

Listwy LEDIS 6XP

Typ diod

Diody LED mocy
Xlamp

Widowiskową ekspozycję półek w sklepie w Dubaju uzyskaliśmy dzięki zastosowaniu niezawodnych
listw LEDIS 6XP. Wysoki współczynnik oddania barw (CRI) pozwala efektownie zaprezentować
sprzedawane produkty. Emitowane z listw LEDIS światło nie wpływa negatywnie na skórzane produkty.
Niewielkie wymiary listw pozwalają na sprawne dopasowanie źródła światła do półki.

www.lediko.com

FONTANNA MULTIMEDIALNA

REFERENCJE
DYNAMICZNE OŚWIETLENIE LED

KLIENT
WROCŁAWSKA
FONTANNA
LOKALIZACJA
WYSTAWOWA 1,
WROCŁAW

OŚWIETLENIE
DEKORACYJNE
NOWE OŚWIETLENIE

Rodzaj oświetlenia

Oświetlenie
dekoracyjne

Typ realizacji

Nowe oświetlenie

Rodzaj modułów

Moduły RGB

Typ diod

Diody LED mocy
Xlamp

Fontannę rozświetla blisko 800 różnych rozmiarów diodowych opraw oświetleniowych umieszczonych
pod wodą. W niecce fontanny o powierzchni 10000m2 zainstalowano niemal 300 dysz wodnych różnego
rodzaju. Bogactwo urządzeń wodnych jest ogromne: dysze pieniące, dynamiczne, mgielne, punktowe,
palmowe i gejzery. Słupy wodne unoszą się na wysokość do 40 metrów. Na ekranie wodnym
o powierzchni 700m2 można podziwiać animacje multimedialne wyświetlane przez projektory klasyczne
i laserowe. Fontanna wyposażona jest dodatkowo w 3 unikalne dysze ogniowe. Największych wrażeń
dostarcza praca fontanny w rytmie muzyki wsparta oświetleniem dynamicznie zmieniającym barwę
i pokazem sztucznych ogni. Całość tworzy niezapomniane widowisko będące połączeniem wody, światła,
muzyki i ognia.
W projekcie tym LEDIKO odpowiadało za dostarczenie modułów składających się z 16 oraz 12 diod LED
mocy do wszystkich dużych punktów oświetleniowych. Łącznie zastosowano w nich ponad 6500 diod
LED mocy XLamp, w wykorzystaniu których LEDIKO się specjalizuje od 2005 roku. W projekcie
dopasowanym do potrzeb instalacji niezbędna były umiejętności i wiedza firmy w zakresie konstruowania
niezawodnych modułów LED, które potwierdza wieloletnie doświadczenie i status CREE LED Solution
Provider.

www.lediko.com

AQUAPARK WROCŁAW

REFERENCJE
PODWODNE OŚWIETLENIE LED

KLIENT
AQUAPARK WROCŁAW

OŚWIETLENIE
DEKORACYJNE

LOKALIZACJA
BOROWSKA 99,
WROCŁAW

NOWE OŚWIETLENIE

Rodzaj oświetlenia

Oświetlenie podwodne

Typ realizacji

Nowe oświetlenie

Rodzaj modułów

Moduły LED o mocy
40 W

Typ diod

Diody LED mocy
Xlamp

Widowiskowe oświetlenie podwodne LED Wrocławskiego Parku Wodnego. Opracowano moduł LED
o mocy 40 W, do zamiany 200 W halogenowego źródła światła. Dzięki wymianie uzyskano
5-krotne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

www.lediko.com

