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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 Drumet Liny i Druty Sp. z o.o. we Włocławku.

NOWALED ILL 
Polski producent oświetlenia LED

sterowanie oświetleniemoświetlenie uliczneoświetlenie przemysłowe

http://nowaled.pl
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DRUMET
Profil Klienta

DRUMET produkuje drut stalowy i liny stalowe od 1895 r. Ich produkty znajdują 
zastosowanie w wielu miejscach (m. in. liny ogólnego przeznaczenia, liny do wind 
osobowych, liny morskie i do rybołówstwa, liny do dźwigów, liny do leśnictwa). 

Zakład mieści sie we Włocławku. Dzięki ciągłym ulepszeniom i inwestycjom oraz dzięki 
swoim produktom firma zdobyła stabilne miejsce na rynku Rozbudowany program 
produkcyjny obejmuje różne rodzaje drutów, a także liny stalowe do wszystkich rodzajów 
zastosowań. Wszystkie produkty charakteryzują się doskonałym stosunkiem ceny do 
sprawności i są zgodne z odpowiednimi europejskimi normami i przepisami.

źródło tekstu: http://www.drumet.pl

http://nowaled.pl
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MODERNIZACJA
Informacje o zakładzie

Oczekiwania Klienta:

• maksymalna redukcja zużycia energii
• możliwie najmniejsze nakłady finansowe 
• możliwie najszybszy zwrot z inwestycji
• poprawa jakości światła względem oświetlenia konwencjonalnego

Wybór NowaLed ILL

NowaLed ILL został wybrany jako wykonawca modernizacji oświetlenia z powodu:

• wysokiej jakości wykonania opraw w porównaniu z obecną konkurencją
• zastosowanych komponentów do produkcji opraw
• atrakcyjnej ceny
• wysokiej skuteczności świetlnej
• najdłuższej żywotności
• bardzo atrakcyjnego okresu zwrotu inwestycji
• długiej gwarancji i opieki serwisowej

Charakterystyka obiektu:

• powierzchnia ok. 17 000 m2

• wysokie zapylenie
• duże stężenie mgły olejowej

Główne problemy, z którymi musieliśmy się zmierzyć:

Głównym problemem w zakładzie Drumet jest obecność mgły olejowej i dużego zapylenia, 
a także spadki napięcia wywołane pracą dużej ilości maszyn. Prace montażowe musiały 
być tak prowadzone, aby zapewnić ciągłość produkcji. Dodatkowo musieliśmy wykonać 
duży zakres pracy w stosunkowo krótkim okresie czasu. Mimo tych niedogodności całość 
prac modernizacyjnych przebiegła sprawnie. 

http://nowaled.pl
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MODERNIZACJA
Informacje o projekcie

Założenia projektu

Warunki panujące w zakładzie Drumet, charakteryzujące się wysokim zapyleniem 
i dużym stężeniem mgły olejowej, sprawiły, że projekt został przez nas przygotowany 
w wersji niestandardowej, tak aby spełnić przedstawione przez Inwestora wymagania, 
przy możliwie najmniejszym nakładzie finansowym i jednocześnie największej redukcji 
zużycia energii. 

Rozwiązanie

Po rozważeniu kilku wariantów zdecydowaliśmy się na zastosowanie dla pierwszego 
etapu inwestycji Drumet:

• w hali niskiej - oprawy Onda
• w hali wysokiej - na wysokości 11 m - oprawy typu High Bay Sole Square

Sterowanie oświetleniem

Projekt oświetlenia bazowego został uzupełniony o projekt systemu sterowania 
oświetleniem, oparty na czujnikach natężenia światła, który płynnie dostosowuje moc 
pracy opraw do panujących warunków zewnętrznych. Całość została doposażona 
w interfejs, za pomocą którego Inwestor może bezproblemowo sterować oświetleniem 
z poziomu komputera. 

http://nowaled.pl
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EFEKTYWNOŚĆ
Porównanie

parametr stare oświetlenie oświetlenie NowaLed
ilość opraw 768 506
zużycie energii w ciągu roku (kWh) 1 012 235 259 436

10 miesięcy
zwrot całej 
inwestycji

74%
redukcji
energiiredukcja zużycia

zużycie energii 
przez oprawy 

NowaLed
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Porównanie zużycia energii w ciągu 5 lat eksploatacji

zużycie energii - przed modernizacją
zużycie energii - po modernizacji

http://nowaled.pl
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OSZCZĘDNOŚĆ
Porównanie

Do poniższego wykresu przyjęto uśrednioną rynkową stawkę za prąd 0,40 zł za 1 kWh. 
Rzeczywiste oszczędności mogą się nieznacznie różnić, zależnie od stawki ze energię 
w danym zakładzie.

koszt prądu
33 741,17 zł 

koszt prądu
8 647,87 zł 

zysk zakładu
25 093,30 zł 

przed modernizacją po modernizacji

Porównanie miesięcznych kosztów za energię elektryczną

http://nowaled.pl
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OSZCZĘDNOŚĆ
Porównanie
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Porównanie kosztów energii w ciągu 5 lat eksploatacji

koszty energii - przed modernizacją koszty energii - po modernizacji zysk

Do poniższego wykresu przyjęto uśrednioną rynkową stawkę za prąd 0,40 zł za 1 kWh. 
Rzeczywiste oszczędności mogą się nieznacznie różnić, zależnie od stawki ze energię 
w danym zakładzie.

http://nowaled.pl
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MODERNIZACJA
Porównanie oświetlenia

http://nowaled.pl
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MODERNIZACJA
Porównanie oświetlenia
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MODERNIZACJA
Porównanie oświetlenia
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ROZWIĄZANIE
Informacje o zastosowanych oprawach

Zobacz oprawę na www

Poniżej przedstawiamy najnowsze wersje opraw, które zostały zastosowane 
podczas tej realizacji.

ONDA W
(podane parametry oprawy dotyczą najnowszej wersji, dostępnej obecnie w sprzedaży)

164
lm/W

Przeznaczenie
Oprawa przeznaczona do oświetlenia otwartej 
przestrzeni z wysokości od 3 do 5 m. Wyróżnia się wysoką 
skutecznością do 176 lm/W, biorąc pod uwagę, że jest 
to oprawa z matową przysłoną. Pod matową przesłoną 
umieściliśmy odbłyśnik, aby obniżyć straty i uzyskać 
dodatkowe skupienie. Powierzchnia oprawy jest gładka, 
przez co prosta w czyszczeniu. Oprawa dostępna jest w 
wersji ze sterowaniem DALI i bez sterowania. 

http://nowaled.pl
https://nowaled.pl/produkt/onda-do-otwartych-przestrzeni/
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Zobacz oprawę na www

SOLE SQUARE
(podane parametry oprawy dotyczą najnowszej wersji, dostępnej obecnie w sprzedaży)

ROZWIĄZANIE
Informacje o zastosowanych oprawach

Inventronics stosowany jest w oprawach 
NowaLed od ponad 7 lat. Wykazuje najniższą 

awaryjność w trakcie eksploatacji.

Obudowa
Przemysłowa oprawa Sole Square zaprojektowana 
została specjalnie do ciężkich warunków pracy, takich 
jak kurz, wysoka temperatura, mgła olejowa, pył czy 
niestabilne napięcie.

Obudowa oprawy Sole Square jest aluminiowa, 
żebrowana, o powierzchni 1,5 m2, co pozwala 
skutecznie odprowadzić ciepło. Żebrowana struktura 
sprawia, że mocne zapylenie oprawy będzie skutkować 
powiększeniem temperatury obudowy tylko o 5°C. Jest 
to niezwykle cenna zaleta, ważna w zakładach przemysłu 
ciężkiego, takiego jak Zamet Industry.

Montaż opraw na wysokościach ponad 12 metrów 
utrudnia ich serwis, dlatego ważną zaletą Sole Square 
jest jej niska awaryjność.

Rastrowy układ optyczny
Ledy w oprawie Sole Square połączone są w układ 
bezawaryjny. Awaria jednej diody LED nie wpływa na 
wydajność całej oprawy jak i na jej moc.

Reflektor ukrywa źródło światła, co minimalizuje olśnienie,  
dzięki czemu znacząco zwiększa się komfort 
użytkowania.

Zastosowany zasilacz - Inventronics
W oprawie Sole Square zastosowaliśmy przemysłową 
wersja zasilacza z wysoką odpornością na skoki napięcia 
i wyjątkowo niską awaryjnością - Inventronics. Zasilacz 
zalewany jest żywicą, skutecznie odprowadza ciepło od 
komponentów, dodatkowo jest on całkiem hermetyczny. 

173
lm/W

http://nowaled.pl
https://nowaled.pl/produkt/sole-square/
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ROZWIĄZANIE
Informacje o zastosowanych oprawach

Warto wiedzieć!

Układ rastrowy 
oparty na odbłyśniku 
aluminiowym, 
anodowanym 
charakteryzuje się 
wyjątkowo niskimi 
stratami – do 2%, oraz 
łatwym montażem. 
Zastosowanie układu 
rastrowego pozwala 
także na zredukowanie 
zjawiska olśnienia.

PARAMETRY ONDA-80-W SOLE SQUARE 200

źródło światła 468  
szt. Edison 2835UE

1008  
szt. Edison 2835UE

skuteczność świetlna 164 lm/W 173 lm/W
temperatura barwowa 4 000 K
współczynnik oddawania barw Ra > 80
napięcie wejściowe 198…264 V 90…305 V
częstotliwość 50/60 Hz
współczynnik mocy 0,98 0,96
sprawność zasilacza 94% 92%
zakres temperatury pracy -25…+40°C -25…+60°C
stopień ochrony IP65
odporność na uderzenia IK08
żywotność TM-21-11 > 60 000 godz.
żywotność obliczeniowa L80B10 > 100 000 godz.

gwarancja 5 lat 5 lat, z możliwością 
wydłużenia

plafon poliwęglan matowy poliwęglan 
transparentny

odbłyśnik liniowy rastrowy
wysokość montażu od 3 do 5 m od 10 do 20 m

http://nowaled.pl
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MODERNIZACJA
Podsumowanie

MODERNIZOWANY ZAKŁAD Drumet Liny i Druty Sp. z o.o.
kategoria zakładu przemysł ciężki
położenie Włocławek
oświetlana powierzchnia ok. 17 000 m2

ilość użytych opraw 506 szt.
uzyskana redukcja zużycia energii 
elektrycznej 74%

zastosowane sterowanie tak
okres zwrotu całej inwestycji 10 miesięcy

10 miesięcy
zwrot całej 
inwestycji

74%
redukcji
energii

http://nowaled.pl
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Zobacz realizację na www Zobacz realizację na www

REALIZACJE
Zobacz inne nasze realizacje

Zobacz realizację na www Zobacz realizację na www

HALE PRODUKCYJNE

Husqvarna

Develey

Poligal Polska

Polimarky

MAGAZYNY

Zobacz realizację na www Zobacz realizację na www

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

Stocznia Gdańska ZNTK

http://nowaled.pl
https://nowaled.pl/realizacje/develey/
https://nowaled.pl/realizacje/develey/
https://nowaled.pl/realizacje/polimarky/
https://nowaled.pl/realizacje/polimarky/
https://nowaled.pl/realizacje/husqvarna/
https://nowaled.pl/realizacje/husqvarna/
https://nowaled.pl/realizacje/poligal/
https://nowaled.pl/realizacje/poligal/
https://nowaled.pl/realizacje/stocznia-gdansk-s-a/
https://nowaled.pl/realizacje/stocznia-gdansk-s-a/
https://nowaled.pl/realizacje/zntk/
https://nowaled.pl/realizacje/zntk/


NowaLed ILL Sp. z o.o.
ul. Leśna 3, 55-200 Stanowice, Polska

tel. (+48) 780-166-499, office@nowaled.pl
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