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Case
Study

https://youtu.be/mosZ9V4-o20
https://youtu.be/mosZ9V4-o20
http://luxon.pl/Pliki/Case/Case-Study-Arix_DE.pdf
http://luxon.pl/Pliki/Case/Case-Study-Arix_EN.pdf
http://luxon.pl/


Nazwa 
Firmy

Firma ARIX specjalizuje się w produkcji 
środków czystości. Jej siedziba znajduje się 
w gminie Kleszczów, gdzie znajdują się dwie 
hale produkcyjne o powierzchni 8 tys. m2. 
Producent po kilkunastu latach działalności 
zdecydował się na modernizację oświetlenia 
na halach produkcyjnych i pomieszczeniach 
socjalnych. Celem była poprawa warunków 
pracy oraz aspektów ekologicznych. Firma 
ARIX wybrała nas ze względu na komplek-
sowość modernizacji. Wykonaliśmy audyt, 
kalkulacje, zaproponowaliśmy konkretne 
rozwiązania technologiczne, bazujące na ener-
gooszczędnych oprawach wraz z automatyką 
oświetleniową. 

Producent środków 
czystości 



Prace modernizacyjne musiały być prze-
prowadzane podczas normalnej pracy 
zakładu. Wymiana opraw nie mogła 
kolidować z pracą zespołu produk-
cyjnego. Priorytetem dla klienta była 
poprawa jakości i warunków pracy 
zespołu. Oczekiwał również zmniejsze-
nia zużycia energii. Na halach produkcyj-

nych zamontowane były oprawy sodowe 
o wysokim olśnieniu, niskim natężeniu 
światła oraz bardzo niskim oddawaniu 
barw. Nowe oświetlenie miało być też 
wyposażone w nowoczesną automatykę. 
Wynikało to z większych oszczędności 
firmy, a także możliwości lepszego dosto-
sowania światła do standardów pracy. 

Wyzwanie
Wymiana opraw oświetleniowych na halach produkcyjnych 
podczas pracy zakładu



Rozwiązanie
W projekcie uwzględniliśmy przede 
wszystkim ograniczony efekt olśnienia, 
zwiększone oddawanie barw i obo-
wiązujące normy. Zaproponowaliśmy 
klientowi lampy o konstrukcji liniowej 
z optyką korytarzową. Jest to oświetlenie 
dedykowane dla zakładów przemy-
słowych. Charakteryzuje się wysoką 
odpornością mechaniczną i szczelno-
ścią, niskim współczynnikiem olśnienia, 
a także bardzo wysokim poziomem 
oddawania barw. Uzupełniliśmy oprawy 

o automatykę DALI wraz z czujnikami 
ruchu i możliwością indywidualnego 
dostosowania warunków oświetlenio-
wych do konkretnych obszarów pracy. 
Montaż odbywał się przy normalnej 
pracy zakładu. Projekt opierał się na ist-
niejących punktach oraz liniach oświe-
tleniowych. Wprowadziliśmy jednak kilka 
zmian w celu poprawy warunków pracy. 
Inwestycja zwróciła się w 16 miesięcy, 
a inwestor rocznie zaoszczędza na energii 
112 tysięcy złotych. 

Zautomatyzowany system oświetleniowy z oprawami 
o wysokim współczynniku oddawania barw 
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• Bezawaryjna praca opraw oświetleniowych znajdujących się na dużej wysokości

• Niskie zużycie energii i szybki zwrot inwestycji 

• Oświetlenie zgodne z obowiązującymi normami, z 5-letnią gwarancją

• Poprawa warunków oświetleniowych z uwzględnieniem wyższego współczynnika 

oddawania barw 

• Kompleksowe wykonawstwo i obsługę oraz wsparcie na etapie projektowym 

Co zyskał klient
Korzyści dla klienta:

Kierowaliśmy się zasadą całościowej obsługi i jak najbardziej jestem w stanie polecić. Firma 
Luxon zdecydowanie zaproponowała nam najlepsze warunki.
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Podsumowanie
Realizacji
112 tysięcy złotych zaoszczędzone na energii rocznie!
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85% oszczędności energii 
elektrycznej w skali roku

Roczna redukcja emisji 
CO2 z 290 ton do 42 ton

Firma Arix zyskała przede wszystkim duże zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez 
efektywne oprawy LED oraz zastosowaną automatykę. Podniesione natężenia na stanowiskach 
pracy i zwiększony komfort pracowników.
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