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MIÉRT MI?

  saját fejlesztés, hazai összeszerelés 

  innovatív, egyedi és testre szabott megoldások

  világítás méretezés MSZ EN 12464 szerint, a 
megrendelői igényekhez igazodva

  megvilágítás térbeli egyenletességének 
optimalizálása 

  5 év garanciavállalás és megbízható szerviz-
háttér

  hosszú élettartam, magas minőségi elvárások

  50–70% megtakarítás, alacsony karbantartási 
igény

  opcionálisan dimmelhető

KINEK AJÁNLJUK?

  gépipar, autóipari összeszerelő és bedolgozó 
üzemek

  gyógyszeripar, vegyipar, élelmiszeripar

  logisztika, raktárüzemek

  elektronikai összeszerelők, részegységgyártók

  üveggyártás

  hűtőházak

  fenti üzemek kültéri világítása

Hozzunk létre együtt biztonságos és hatékony munkakörnyezetet 
az Önök vállalatánál is!

Egyik referenciamunkánk

Projekt:   Üveggyár világítás rekonstrukció 

Alapterület:  36.000 m2

Belmagasság:   8.50 m–15.00 m

Speciális kondíciók: ipari kemencék hőkibocsátása

Energiafelhasználás: 0,85 W/m2/100 LUX

Tervezett élettartam:  120.000 óra

Szerelt lámpatest: 760 db (120–150W)

ILYEN VOLT ILYEN LETT



Állattartó telepek LED világításrendszere
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MIÉRT MI?

  mert a gondosan megtervezett világítás éppen 
stimulál, vagy megnyugtat és teljes mértékben 
fi gyelembe veszi a bent dolgozó ember és az 
állat igényeit.  

  mert alapvető cél, hogy az állatok szükséglete 
(mely az optimális termeléshez szükséges) és a 
dolgozók optimális munkavégzéshez szükséges 
követelmények a fénnyel szemben a lehető 
legjobban fedjék le egymást. 
  mert mi az Alternconsult Kft.-nél egy olyan meg-
oldást dolgoztunk ki mely ötvözi az eddigi biológiai 
és műszaki ismereteket az elérhető leginnovatí-
vabb technológiai megoldásokkal.
  mert az állatok termelése így sokkal kiszámít-
hatóbb és egyenletesebb lesz.

TERMÉKELŐNYÖK

  saját fejlesztés, hazai összeszerelés, megbízható 
szervizháttér
  innovatív, egyedi és testre szabott megoldások
  világítás méretezés MSZ EN 12464 szerint, a meg-
rendelői igényekhez igazodva
  megvilágítás térbeli egyenletességének optima-
lizálása 
  5 év garanciavállalás 
  hosszú élettartam, magas minőségi elvárások
  50–70% megtakarítás, 3–5 év megtérülési idő a 
hagyományos LED lámpatestekkel szemben
  alacsony karbantartási igény, így alacsonyabb 
fertőzésveszély
  opcionálisan dimmelhető

Műszaki paraméterek

Tápfeszültség V, Hz
90 305 VAC 47 63

Hz
Teljesítmény W 60W
Fényáram lm 8.000
Hatékonyság lm/W 149.5
Szính mérséklet K 2700 6000
Nyílásszög 150
Dimmelhet ség % 10 100
Villogásmentes fény
LED ek száma menny. 1db
Led típusa COB
Védettség IP IP 67
Várható élettartam óra min. 100.000
Környezeti
h mérséklet

C 30 C tól +40 C ig

Min sítés CE/RoHS

Hossz/Szél/Mag mm
dia: 180 mm/80

mm
Súly kg 2
Anyag Aluminium;Silicone

Hozzunk létre együtt biztonságos és hatékony munkakörnyezetet 
az Önök telephelyén is!


