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Profesjonalne
rozwi¹zania
oœwietlenia LED

Najnowsze chipy LED wysokiej mocy (High Power LED Chip)
pozwalają obecnie na oświetlenie wysokich hal przy znacznie
obniżonym zapotrzebowaniu energii.
Dodatkowo dla każdej możliwej sytuacji oświetlenia można
przedstawić zalety LED, jak zwiększona zdolność oddawania barw
czy symulacja światła dziennego.
Odpowiednie, przyjemne i stymulujące oświetlenie wpływa
znacząco na poprawę samopoczucia pracowników, którzy czując
się dobrze na swoim stanowisku są bardziej odprężeni
i zmotywowani. Pozwala to na uniknięcie błędów, obniżenie
wypadkowości w pracy i zwiększenie wydajności.
Światło ze źródeł LED nie zawiera promieniowania UV i IR co
chroni produkowany i magazynowany towar.

High Power
LED Chip

FINANSOWANIE LED
Stale wzrastające koszty energii elektrycznej to nieustanny
problem. Najwyższy czas zaciągnąć hamulec kosztom
i rygorystycznie wymienić wszystkie "pożeracze" prądu.

Ogromny efekt oszczêdzania
Przedsiębiorcy, którzy konsekwentnie wymienią
oświetlenie na LED zaoszczędzą więcej niż 60%
energii elektrycznej dotychczas zużywanej na ten cel.
Nowe oświetlenie LED spłaca się samo. Możesz
z oszczędności na miesięcznych rachunkach za prąd spłacać raty
leasingu.

Natychmiastowe oszczêdnoœci bez zamra¿ania kapita³u
Nie zawiera ołowiu
i rtęci.

Chipy LED w technologii High Power zapewniają jasne, wysokiej
jakości światło. Niekorzystnym skutkiem jest znaczny wzrost ich
temperatury, która w niewystarczająco chłodzonych chipach może
w krótkim czasie po zaświeceniu osiągnąć wartość ponad 100°C.
To przyczyna znaczącego obniżenia żywotności i wydajności
źródeł światła LED.
Z reguły niskiej jakości produkty LED charakteryzują się złym
odprowadzaniem temperatury.
Stąd stosowanie chipów
wysokiej mocy wymaga
szczególnie efektywnego
Zasilacz
zarządzania termicznego.
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tów z odpowiednim
zarządzaniem termicznym pozwala na uzyskanie żywotności
LED-ów nawet 50 000 h i więcej.
Podczas rzetelnego doboru opraw musi być obowiązkowo
uwzględniona temperatura powietrza pod stropem w hali.
Również sama technologia LED stawia swoje wymagania. Ze
względów technicznych LED emituje światło w jednym kierunku.
Efekt ten jest bardzo pożądany w przypadku, kiedy chcemy
zastosować ukierunkowane oświetlenie.
Dla oświetlenia ogólnego wymagane jest zapewnienie możliwie
równomiernego natężenia światła. Uzyskuje się to poprzez
odpowiednią optykę, która ukierunkowuje i odpowiednio rozprasza
strumień światła.

Twoja płynność finansowa nie ulega zmianie, wskaźnik kapitału
poprawia się i oszczędzasz dzięki zmianie oświetlenia na LED.

Bezpieczeñstwo w planowaniu
Określasz idealny czas spłaty dla swojej umowy
leasingowej z możliwością zintegrowania z planem
finansowym firmy na kolejne lata. Bez ryzyka
i nieznanych czynników.

Efekt podatkowy: Brak amortyzacji
Raty leasingu można odliczać miesięcznie, jako
koszty uzyskania przychodu od razu i w całości.
Leasing dla oświetlenia LED jest zdecydowanie prosty, a zalety
oczywiste. Korzystniej nie można natychmiastowo oszczędzać
bez obciążania budżetu firmy. Nie ma więc żadnego powodu, aby
czekać z wymianą obecnego, nieefektywnego kosztowo
oświetlenia, na bardzo skuteczne i przyjazne dla środowiska
oświetlenie LED.
Nasz partner leasingowy zaoferuje dla Twojej firmy najlepsze
warunki na sfinansowanie projektu, a umowa leasingowa może
zostać podpisana natychmiast po pozytywnej weryfikacji wniosku.
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Różnorodne patenty czynią nasze produkty tak wyjątkowymi
i wydajnymi energetycznie. Naszym produktom można zaufać.

od

13
.0

4.
20
15

doHal.pl

LED PREMIO

W sektorze przemysłowym oświetlenie LED narażone jest na
pracę w ekstremalnych warunkach. Szczególnie istotne jest
zastosowanie wydajnego i skutecznego rozwiązania oświetlenia,
cechującego się długą żywotnością.

Zapewniamy pasujące rozwiązania oświetlenia LED, również do
bardzo wysokich hal przemysłowych, magazynów, chłodni, fabryk
papieru, hal produkcyjnych o wysokim zanieczyszczeniu
powietrza, przemysłu petrochemicznego, stacji benzynowych,
przenośników taśmowych, dźwigów, suwnic kontenerowych,
statków, maszyn transportowych, oświetlenia zewnętrznego i ulic.
Dla warunków ekstremalnych oferujemy rozwiązania specjalne dla
temperatur otoczenia nawet od -65°C do +90°C, ponadto oprawy
LED odporne na wstrząsy i wibracje, pyły metaliczne, wodę
morską, a nawet kwas solny.
W odpowiedzi na wprowadzony przez UE zakaz produkowania
lamp rtęciowych od kwietnia 2015 r., nasi inżynierowie stworzyli
innowacyjny, bezpośredni zamiennik LED za HQL/LRF [patrz
w lewo].

BLACK DIAMANT
Wieloletnie doświadczenie i rozwój w branży, czynią nas
niezawodnym i profesjonalnym partnerem również w dziedzinie
oświetlenia.
Przygotowany przez nas projekt oświetlenia jest dopasowany do
indywidualnych potrzeb. Chętnie przedstawimy alternatywne
rozwiązania oświetlenia, aby ułatwić podjęcie optymalnej
decyzji.

Dobór odpowiedniej, wysokiej jakości oprawy LED ma miejsce już
podczas zestawienia właściwych komponentów. Markowe chipy
LED wiodących światowych producentów są dla nas tak samo
ważne, jak wybór najlepszej technologii zasilaczy i to wszystko
połączone z optymalnym zarządzaniem termicznym.

Celem jest stworzenie systemu oświetlenia zapewniającego
inteligentne sterowanie, komfort i energooszczędność.
Sztuczne oświetlenie może być automatycznie ściemniane
podczas korzystania ze światła dziennego, wyłączone po
opuszczeniu pomieszczenia, daje się również wygodnie
sterować za pomocą telefonu komórkowego czy tabletu.
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LED Hi-POWER

LED LUXXOR

Zaufali nam m.in.: ArcelorMittal, Airbus, BMW Motorrad Hamburg,
DB Schenker, Diehl Group, Eurogate, GZO-Enercon, Henkel KG,
Houghton, Mercedes AG, Mitsubishi Paper, Nestle, Sasol,
Salzgitter-Mannesmann, Siemens, Swarovski, Veolia...
OMNI SCALA posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie
ogrzewania i wentylacji hal przemysłowych i wielkokubaturowych.
Nasze zaangażowanie, kompetencja, sprawnie działająca
struktura serwisu w całej Polsce zjednały nam tysiące
zadowolonych Klientów. Więcej o nas na www.omniscala.pl
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