2021

Case
Study

Nowe oświetlenie LED dla firmy De Facto zajmującej się
malowaniem kataforetycznym oraz proszkowym
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Malarnia kataforetyczna
oraz proszkowa

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe De
Facto posiada 2 swojej ofercie jedną 2 najnowocześniejszych technologii, która przeznaczona jest do nanoszenia powłok lakierniczych na przedmioty metalowe metodą
kataforezy, które chronią je przed korozją.
Ponadto 2 firmie znajduje się 2 pełni zautomatyzowana, przemysłowa lakiernia proszkowa
pozwalająca na dokładne 2 równomierne
pokrycie elementów poddanych obróbce przy
jednoczesnym zachowaniu ochrony antykorozyjnej. Inwestor, chcąc podnieść komfort
pracy na stanowiskach lakierniczych oraz
obniżyć koszty energii elektrycznej zużywanej
na ich oświetlanie, zdecydował się na wymianę
opraw. Zaproponowaliśmy oświetlenie przy
zastosowaniu wytrzymałych 2 energooszczędnych lamp wykonanych 2 technologii LED. Nasz
projekt spełniał wszystkie wymagania stawiane
oprawom 2 lakierniach, dzięki czemu inwestor
wybrał nas do modernizacji oświetlenia.

Wyzwanie

Wymiana opraw 2 obszarach 2 wysokiej temperaturze

Działania dotyczyły wymiany lamp
oświetleniowych na stanowiskach pracy
2 lakierni proszkowej 2 nieefektywnych
świetlówek na wysoko wydajne źródła
LED. Ze względu na to, iż 2 pomieszczeniu tym znajdował się działający piec,
temperatura powietrza była zdecydowa-

nie wyższa. 2 tym celu konieczne było zamontowanie opraw, które będą odporne
na wysokie temperatury panujące przy
suficie. Musieliśmy przy tym pamiętać,
żeby malowane powierzchnie były
oświetlone 2 sposób równomierny.

Rozwiązanie

Dobór lamp 2 pomieszczeniach prowadzenia prac lakierniczych
2 projekcie uwzględniliśmy, że malowanie
metalowych elementów wymaga nie
lada precyzji, więc 2 wyższego natężenia
światła. Zważając na specyfikę pracy
zakładu, zamontowaliśmy hermetyczne
oprawy Ultima LED HPT, które przeznaczone są do zastosowania 2 miejscach,
gdzie panują wysokie temperatury
powietrza, nawet do 70°C. Dzięki ich
wykorzystaniu 3-krotnie zwiększyliśmy
średnie natężenie światła na stanowiskach

roboczych. Ultima LED HPT charakteryzuje się niskim poziomem olśnienia, 2 jej
zastosowanie pozwoliło uzyskać wysoką
równomierność oświetlenia, przez co
zdecydowanie polepszyliśmy komfort
2 jakość wykonywanych prac na stanowiskach, gdzie nanoszone są powłoki
lakiernicze. Wszystko to zrealizowaliśmy
przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia
energii elektrycznej na poziomie 67%
2 ciągu roku.

Co zyskał klient
Spełniliśmy założenia klienta

• Doskonałe oświetlenie stanowisk roboczych, 3-krotny wzrost średniego
natężenia światła
• Zwiększenie komfortu pracowników poprzez zastosowanie źródeł światła
2 niskim współczynnikiem olśnienia
• Dopasowanie opraw do pracy 2 warunkach podwyższonych temperatur
• Oszczędności na poziomie 67%, dzięki zastosowaniu nowoczesnych lamp
Ultima LED HPT
• Szybki zwrot 2 inwestycji
• 5-letnia gwarancja na oprawy

Podsumowanie
Realizacji
67% niższe zużycie energii!

Inwestor otrzymał od nas rozwiązanie, które zapewni bardzo dobre doświetlenie stanowisk
pracy. Zaproponowaliśmy oprawy, które będą w stanie sprostać podwyższonym temperaturom
w pomieszczeniu przy jednoczesnej redukcji zużycia energii elektrycznej.
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