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HIGH – BAY
riešenie osvetlenia vysokých stropov
Prostredia s vysokým stropom ako sú napríklad skladové, výrobné alebo športové haly, nám poskytujú nové výzvy v oblasti
osvetlenia.
Riešenia, ktoré fungujú
Chápeme to ako výzvu pri riešení problémov, ktorým čelíte v takýchto prípadoch. Máme
celý rad riešení prispôsobených na mieru
Vašim potrebám. Môžeme odporučiť najlepšie produkty pre spomínané priestory s využitím tradičných HID osvetlení, ktoré by
mohli byť riešením v tejto oblasti. Prípadne
môžeme poradiť ako do budúcnosti znížiť
nemalé náklady na údržbu a úsporu energie.
V skratke Vám môžeme poradiť, aby Vaše rozhodnutie bolo ľahšie a jednoduchšie.
Svetlejšie miesta
Vysoké prostredie, ktoré je dobre osvetlené,
nie je len účelové, ale je to aj zákonná požiadavka. Oceníte výhody bezpečného a zdravotne nezávadného osvetlenia, ktoré poskytuje rovnomerné svetlo, žiadne tmavé škvrny a dobré podanie farieb. Zákazníci a
zamestnanci sa budú cítiť oveľa lepšie, čo má
dopad na zvýšenie produktivity alebo na plynulý chod prevádzky.
Zníženie nákladov na údržbu
Vysoké stropy tradične znamenajú nákladnú údržbu. Len zaistenie samotného prístupu môže byť hlavným vrcholom nákladov
na prevádzku, a to ešte predtým, než vezmete do úvahy náklady na výmenu lámp.
K tomu ešte pridajte narušenie a stratu produktivity a máte hlavnú príčinu prerušenia
„bežnej prevádzky“.
Naše výrobky sú spoľahlivé a zo zavedením
dlhoživotných LED diód, máte zaručené znižovanie takýchto nákladov .

Zdravie a pohoda
Lepšia kvalita svetla znamená väčšie
pohodlie. Keď sa ľudia cítia lepšie, pracujú
efektívnejšie, čo znamená zvýšenú produktivitu. Naša nová generácia High – Bay
osvetlenia poskytuje viac konzistentného
pokrytia svetla, bez tmavých oblastí a s lepším podaním farieb, takže zamestnanci
môžu vykonávať svoju prácu pohodlnejšie a zákazníci sa cítia pohodlnejšie.
Zníženie uhlíkovej stopy
Stále viac organizácii sa musí vyrovnávať s
partnermi, spoločníkmi alebo vládou, ako
znížiť svoju uhlíkovú stopu (uhlíková
stopa je suma vypustených skleníkových
plynov). Zníženie emisie uhlíka prostredníctvom energeticky úsporného osvetlenia je dobrý spôsob, ako sa s LED dá ušetriť
energia až o 60 %. Je to dôkaz, že osvetlenie môže významne prispieť k zníženiu
nákladov spojených s uhlíkovou stopou.
Dosiahnutie podnikateľských cieľov
Keď hovoríme, že chápeme problémom,
ktorým čelíte, máme na mysli z obchodného hľadiska viac než len jedno osvetlenie.
Z našej ponuky osvetlenia Vám vieme
poradiť vhodné riešenia, ktoré budú spĺňať Vaše obchodné potreby. Vieme, že
každá požiadavka zákazníka je iná a tiež aj
to, že správne odporúčanie osvetlenia
môže priamo ovplyvniť Vašu ziskovosť. A
to je dobré pre obchod. Hig – Bay prostredie je jedinečné a výzvy, ktorým čelíte ako
vlastník alebo prevádzkovateľ je veľa a sú
rôzne. So zvýšeným dôrazom na vysoké

náklady, energetickú účinnosť, vážnym
narušením spojeným s údržbou, preskúmajte svoje riešenie osvetlenia a to najmä s
ohľadom na využitie nových technológii,
ktoré High – Bay osvetlenie ponúka.
LED High - Bay svetlá
LED High - Bay sú úsporné zdroje svetla určené najmä pre použitie v priemysle. Vysoká
odolnosť, možnosť dlhodobej prevádzky,
nízka spotreba energie sú ich najväčšie
výhody.
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Životnosť LED až 50 000 hodín, umožňuje dlhodobé používanie a bezúdržbový chod
Sú odolné proti častému spínaniu
Majú odolnú konštrukciu
Majú okamžitý štart na plný výkon
Napájacie napätie: 110 - 240 V AC

Jedná sa o novú generáciu veľmi úsporných a lacných LED osvetlení, ktoré sú
veľmi šetrné k životnému prostrediu. Šetria
najmä Vašu peňaženku. Zaručujú veľmi
dlhú životnosť - až 50 000 hodín svietenia.
Takéto LED svetlá môžu úplne nahradiť klasickú vláknovú žiarovku, alebo úspornú žiarivku. Naša ponuka zahŕňa modely s rôznym
stupňom výkonu a to: 50, 100, 150 a 200 W,
ktoré sú výhodnejšou alternatívou ako
osvetlenie pomocou sodíkových a metalhalogenidových výbojok.
LED High - Bay svetlá sú určené predovšetkým pre osvetlenie skladových, výrobných priestorov, alebo športových hál.
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Špeciálna konštrukcia a technológia týchto
svietidiel, zaisťuje vysokú odolnosť proti
vode a vďaka tomu je možné svietidlá použí-

jednoduché a nevyžaduje otváranie krytu s
napájacou elektronikou. Napájanie svietidiel zaisťuje spínaný zdroj značky Mean Well

Špecifikácie:

Šírenie svetla, vyžarovací uhol a efektívna priemerná svetlosť:
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vať aj na osvetlenie vonkajších priestorov.
Svietidlá sú osadené LED typu COB značky
Epistar, ktoré zaistia úsporné a rovnomerné
osvetlenie s dobrým farebným podaním.
Telesá svietidiel sú vyrobené z PBT + ADC12
odliatok z hliníka. Majú elektroforéznu povrchovú úpravu, čím je zabezpečená vysoká
odolnosť voči oxidácii, vyššia bezpečnosť a
vysoká tepelná vodivosť. Svietidlá sú prevažne určené k zaveseniu, preto sú na vrchnej
strane vybavené závesným okom. Pre pripojenie do siete sú vybavené vodičom o dĺžke
50 cm. Vďaka tomu je pripojenie svietidiel

série HBG-160 s vysokou účinnosťou, vybaveným aktívnym korektorom účinku (active
Power Factor Correction). Spínaný napájací
zdroj je umiestnený v samostatnom kryte s
krytím IP67 a jeho súčiastky sú zvolené tak,
aby jeho projektovaná stredná doba života
bola výrazne vyššia než životnosť svietidla.
Na naše LED High Bay svetlá poskytujeme v
súlade s podmienkami výrobcu záruku 3 až 5
rokov bez obmedzenia doby svietenia.
Text: Jozef Šalamon
LED Lumino s. r. o.
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