
A LED technológiának köszönhetően akár 70-75%-os energia megtakarítás 
is elérhető a csarnokvilágítások esetében, sokkal nagyobb hatékonysággal és 
magasabb lumen/watt mutatóval! A LED lámpák jóval hosszabb élettartam-

mal rendelkeznek, melyeket mi akár 5 év garanciával kínálunk Önnek.

DÖNTÉSHOZÓKÉNT VÁLASSZA ÖN IS
A KORSZERŰ LED-ES VILÁGÍTÓ TESTEKET!
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MIÉRT VÁLASSZA A KORSZERŰ LED-ES VILÁGÍTÓ TESTEKET?

Döntéshozóként miért ne döntene egy komoly megtakarítási lehetőséget kínáló, korszerű technológia mel-
lett? Bevizsgált, valós garanciákkal kínált, kontroll alatt tartott technológiával megtakarított költség, egy 
felelős vezető kezében nagy értéket képvisel.

MIÉRT ÉPPEN LED?

Napjainkban a technológia fejlődésének köszönhetően, a LED-es világítás komoly konkurrenciája lett a 
hagyományos világítási rendszerek kiváltására, legyen szó, hagyományos „körte” izzókról, halogén, nátri-
um vagy akár T5-ös vagy T8-as, 2G11-es fénycsövekről. Az új típusú LED lámpákat kültéren és beltéren 
egyaránt használhatjuk. Fénycsövek egyedülálló akár 200 lm/W teljesítménnyel.

BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI VILÁGÍTÓTESTEK:

 • Lakások
 • Intézmények 
 • Parkolóházak 
 • Tárolók
 • Üzletek
 • Bevásárló központok
 • Reklám táblák
 • Üzemcsarnokok
 • Utak

 • Közterületek
 • Parkolók
 • Műemlékek
 • Sportpályák
 • Építmények
 • Alagutak
 • Benzinkutak
 • Ipari létesítmények
 • Sportcsarnokok
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A LED-ES VILÁGÍTÓTESTEK ELŐNYEI:
 •  Nagyobb hatékonyság, magasabb lumen/watt 

mutató
 •  Gyors ki-be kapcsolhatóság, azonnali teljes 

fényerő
 • Könnyű fényerő szabályozhatóság
 •  Rovar elleni védelem (nincs UV,illetve IR 

spektruma), nem károsítja a környezetet 
(múzeumi alkalmazás), nem melegíti a 
felületeket (mélyhűtős tárolás).

 • Kisebb meghibásodási gyakoriság
 •  Jóval hosszabb élettartam, hagyományos 

izzók esetében 50-szeres, fénycsöves fényfor-
rások esetében 5-8-szoros élettartam.

 •  Kedvezőbb mechanikai tulajdonságok, nem 
törnek, szállításnál kevesebb a selejt

 •  Fókuszált fény, speciálisan kialakított lámpat-
estek nélkül

 •  Nem tartalmaz mérgező anyagokat, nem 
veszélyes hulladék

 •  Nincs stroboszkóp hatás, nem fárasztja a 
szemet

 • Kompatibilitás a jelenlegi megoldásokkal
 • Széles színskála
 • Nem keletkezik „fény szmog”
 •  Alacsony energia felhasználás, 50-70%-os 

megtakarítás hagyományos, illetve kompakt 
fénycsöves világítási megoldásokhoz képest.

 •  Alacsony üzemeltetési, karbantartási 
költségek 

 • Kisebb CO2 kibocsátás
 • Hőmérséklet változásra nem érzékeny

A megtérülést, az új LED-es rendszer gazdaságosságát egy „teljesítmény” audittal tudjuk kiszámolni.
Mi csak a teljesítmény megtakarításra és a biztonságos működésre tudunk garanciát vállalni, az 

elektromos áram változásaira nem. Viszont nem valószínű, hogy a jelenlegi világunkban az elektro-
mos áram ára fog stagnálni vagy csökkenni. Minden ár növekszik, többet kell fizetni a karbantartá-

sért, a hálózat fejlesztéséért. Ezért a megtérülési idő az energiaárak növekedésével csökken.
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REFERENCIÁINK

 SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ – Csarnok világítás, utca LED világítás
 MERIDA KFT. - LED fénycső, spot lámpa
 CHIP ELECTRONIK 2000 KFT. – LED fénycső, reflektor, beltéri LED lámpák
 BAHAMAS – Fagyasztó kamra csarnok világítás 
 ALTAN BETON – Salgótarján csarnok világítás 
 FIORENTINI HUNGARY KFT. - Reklám világítás, csarnok világítás
 SUZUKI HÁZ – Bemutató terem LED panel világítás
 GÖBÉSZ KFT. - LED csarnokvilágítás
 AGIP - Benzinkút világítás (Zsámbék, Győr Bécs felé vezető oldal)
 BALATONFŰZFŐ BOBPÁLYA – LED reflektor, parkoló világítás utca LED lámpa
 VARGA ISTVÁN KÖZGAZD. SZKI – LED tornaterem világítás, csarnokvilágító lámpa
 VARRATEX KFT. – LED fénycső
 COMLINE BUDAPEST KFT. - Iroda világítás, LED panel, LED reflektor állvánnyal
 SPEEDY KFT. – Üzlettér, műhely világítás, LED panel, LED fénycső
 AKADÉMIA CONTROLL 2000 KFT. – Műhely, iroda világítás, LED fénycső, LED panel

MI AZ, AMIBEN MI TUDUNK SEGÍTENI ÖNNEK?

 • Energia audit
 • Tervezés, kivitelezés
 • Egyeztetés az átalakítandó létesítményről
 • Tervezés a kapott dokumentációk alapján
 • DIALux programmal történő modellezés
 •  Önök döntenek a kívánt lámpatípust 

illetően

 •  Mi szállítjuk a fényforrásokat
 •  Tudunk biztosítani finanszírozási le-

hetőséget, így a megtakarításból fizeti az 
új eszközöket.

 •   A szerelést mi vagy az Önök által meg-
bízott vállalkozó végezheti.
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Megállapítható, hogy a LED-es technológia térnyerése elkerülhetetlen folyamat, 
a kérdés csupán az, hogy mikor és mekkora sebességgel következik be a piacon az áttörés, 
hiszen már nem a jövő világítási megoldása a LED-es technológián alapuló fényforrások 

használata, hanem a jelené, melynek előnyeit már most is élvezhetik akik áttérnek 
a hagyományos megoldásokról az új technológiára.

KERESSEN BENNÜNKET ÖN IS BIZALOMMAL:

www.ledescsarnokvilagitas.hu  |  www.ledesfenycsovek.hu  |  www.hasenegger.hu

SZAKMAI ÉS STRATÉGIAI PARTNEREINK:


