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NOWALED ILL

Polski producent oświetlenia LED

sterowanie oświetleniem

oświetlenie uliczne

oprawy przemysłowe

NowaLed ILL jest polskim producentem opraw przemysłowych LED dedykowanych ściśle
do zakładów produkcyjnych i magazynowych, opraw ulicznych LED oraz autorskiego
systemu sterowania oświetleniem w standardzie DALI - Kandela Master.
Zajmujemy się oświetlaniem nowych hal magazynowych i produkcyjnych, modernizacją
oświetlenia w zakładach już istniejących (uzyskując przy tym oszczędności na energii
elektrycznej sięgające ponad 80%).
Na rynku istniejemy od 2013 roku. Całość prac projektowych nad nowymi rozwiązaniami
oraz wszystkie czynności montażowe odbywają się w siedzibie firmy w Stanowicach koło
Wrocławia, w oparciu o najnowsze oprogramowania komputerowe oraz nowoczesny
i w pełni zautomatyzowany park maszynowy.
Od początku stawiamy na autorskie rozwiązania oferowanych produktów, które poza
wysokimi parametrami charakteryzują się długą żywotnością i niską awaryjnością, co
gwarantuje naszym Klientom stabilność i bezpieczeństwo użytkowania naszych opraw.
W ciągu 7 lat działalności na rynku oświetlenia LED zrealizowaliśmy ponad 400 inwestycji
przemysłowych. W gronie naszych Klientów znajdują się m. in. Husqvarna, Saint-Gobain,
Wiśniowski, Zamet czy ZNTK ”Mińsk Mazowiecki”. Większość obiektów została oświetlona
przy wykorzystaniu automatyki sterującej oświetleniem w standardzie DALI, co dodatkowo
w sposób wymierny zwiększyło oszczędności Inwestorów.
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu case study - kompleksowa modernizacja
oświetlenia w zakładzie Viessmann Sp. z o.o. w Legnicy.

www.nowaled.pl
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VIESSMANN
Profil Klienta

Grupa Viessmann jest wiodącym producentem systemów grzewczych,
przemysłowych i chłodniczych na arenie międzynarodowej. Viessmann jest
przedsiębiorstwem o zasięgu międzynarodowym.
Jednym z głównych założeń polityki jakości Klienta jest poszanowanie środowiska
naturalnego i zasobów naturalnych. Grupa Viessmann, realizując politykę energetyczną,
zobowiązuje się do dalszej redukcji zapotrzebowania na energię, a tym samym emisji
CO2. Jednym z zastosowanych rozwiązań była modernizacja istniejącego oświetlenia.

https://www.viessmann.pl/pl/przedsiebiorstwo.html
www.nowaled.pl

NowaLed ILL | Case study - zakład Viessmann Sp. z o.o. | 3

NowaLed ILL | Przemysłowe oświetlenie LED

MODERNIZACJA
Informacje o projekcie

Oczekiwania Klienta:
•
•

redukcja zużycia energii elektrycznej
zastosowanie automatyki sterującej

Warunki panujące w zakładzie
•
•

temperatura pracy opraw - do 60°C
powierzchnia do oświetlenia - 2200 m2

Założenia projektu
Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych na obiekcie oraz szerokich konsultacji
z sekcją techniczną w firmie Viessmann ustaliliśmy priorytety, na których szczególnie
zależało Klientowi.
Po rozważeniu kilku wariantów zdecydowaliśmy się na zastosowanie optymalnego
rozwiązania opartego na 42 oprawach serii VENTO z zasilaczem zewnętrznym
(36 opraw o mocy 130 W oraz 6 opraw o mocy 150 W). Dodatkowo zastosowaliśmy
automatyczne sterowanie oświetleniem zależne od poziomu natężenia światła.

www.nowaled.pl
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ROZWIĄZANIE
Informacje o oprawach

W zakładzie Viessmann Sp. z o.o. zdecydowaliśmy się na oprawy z serii Vento,
z zasilaczem zewnętrznym. Wybór ten podyktowany był niezwykle wysoką
skutecznością oprawy oraz wysoką temperaturą pracy opraw panującą w zakładzie
(dochodzącą czasami do 60°C).

VENTO R

181
lm/W

Warto wiedzieć!
Zasilacz montowany na zewnątrz oprawy charakteryzuje się znacznie większą żywotnością
i mniejszą awaryjnością. Jego maksymalna temperatura pracy jest dużo wyższa, niż w przypadku
zasilacza wewnętrznego. Dodatkowo jest on podłączony do oprawy i zasilania na szybkozłączach,
mocowany jedną śrubą, co sprawia, że wymiana jest łatwa i szybka.

Zobacz oprawę na www

www.nowaled.pl
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ROZWIĄZANIE
Informacje o oprawach

PARAMETRY

źródło światła
skuteczność świetlna
temperatura barwowa
współczynnik oddawania barw
napięcie wejściowe
częstotliwość
współczynnik mocy
sprawność zasilacza
zakres temperatury pracy
stopień ochrony
odporność na uderzenia
żywotność TM-21-11
żywotność obliczeniowa L80B10
gwarancja
plafon
odbłyśnik

VENTO-R

912 szt. Edison 2835UE
181 lm/W
4 000 K
Ra > 80
198…264 V
50/60 Hz
0,98
96%
-25…+65°C
IP65
IK08
> 60 000 godz.
> 100 000 godz.
5 lat, z możliwością wydłużenia
poliwęglan transparentny
rastrowy

Warto wiedzieć!
Układ rastrowy oparty na odbłyśniku aluminiowym, anodowanym charakteryzuje się wyjątkowo
niskimi stratami – do 2%, oraz łatwym montażem. Temperatura jego pracy jest wyższa o 20°C w
porównaniu do odbłyśnika liniowego.

Zobacz oprawę na www

www.nowaled.pl
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EFEKTYWNOŚĆ
Porównanie

parametr
ilość opraw

zużycie energii czynnej na 1h (kW)
zużycie energii w ciągu roku (kWh)

stare oświetlenie
110 sztuk

oświetlenie NowaLed
42 sztuki

(świetlówki 2x58W,
o mocy 116 W)

(oprawy Vento R,
36 x moc 130 W
+ 6 x moc 150 W)
3,35
23 742,10

14,04
99 535,29

redukcja zużycia energii elektrycznej
oszczędności wynikające
z redukcji zużycia
energii elektrycznej w ciągu 5 lat

74%
ponad 165 000 zł

74%
redukcji
energii

www.nowaled.pl

165 tys. zł
oszczędności
w ciągu 5 lat
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MODERNIZACJA
Podsumowanie

MODERNIZOWANY ZAKŁAD

kategoria zakładu
położenie
oświetlana powierzchnia
ilość użytych opraw
uzyskana redukcja zużycia energii
elektrycznej
oszczędności na energii w ciągu 5 lat
użytkowania nowych opraw
zastosowane sterowanie

www.nowaled.pl

Viessmann Sp. z o.o.
przemysł ciężki
Legnica
2 200 m2
42 szt. Vento R
74%
ponad 165 000 zł
tak, zależne od poziomu natężenia światła
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REALIZACJE

Zobacz inne nasze realizacje
HALE PRODUKCYJNE
Husqvarna

Zobacz realizację na www

Poligal Polska

Zobacz realizację na www

MAGAZYNY
Develey

Zobacz realizację na www

Polimarky

Zobacz realizację na www

PRZEMYSŁ CIĘŻKI
Stocznia Gdańska

Zobacz realizację na www

www.nowaled.pl

Zamet Industry

Zobacz realizację na www
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NowaLed ILL Sp. z o.o.
ul. Leśna 3, 55-200 Stanowice, Polska
tel. (+48) 780-166-499, office@nowaled.pl
www.nowaled.pl

