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Lokomotywownia w Chojnicach to zakład
naprawy pociągóww północnym regionie Polski.
Na terenie rozległych hal są naprawiane pojazdy
kolejowe. Bezwzględnym priorytetem jest tu
dbałość o bezpieczeństwo i wszelkie detale –
przeoczenie najmniejszej usterki może mieć
poważne konsekwencje.
Na powierzchni roboczej występuje smar, a w
niektórych pomieszczeniach unoszą się opary ze
spawania, ograniczające widoczność. Dlatego
niezwykle istotne jest odpowiednie oświetlenie
hali oraz prowadzących do niej torów
kolejowych.

DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ I
TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO
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JAK DOBRAĆ MOCNE LAMPY DO HALI?
WYZWANIE
Cechą specyficzną pomieszczeń jest wysokość, wynosząca aż

16 metrów. Należało dobrać takie lampy do hali, by

precyzyjnie i dokładnie oświetlały stanowiska robocze. Ma to

istotny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz

zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędów. Po

przeprowadzeniu bezpłatnego audytu podjęliśmy decyzję, że

nowe lampy do hali zostaną zamontowane 1:1, w miejscu

istniejących już punktów świetlnych.

Modernizacji wymagała także część zewnętrzna, gdzie

należało wymienić mocowane na słupach lampy, oświetlające

tory kolejowe. Proces zakupowy przebiegł szybko – jako

dostawca oświetlenia zostaliśmywybrani w drodze przetargu.

Klientowi zależało na dobraniu lamp o najlepszych

parametrach; istotny był również czas gwarancji.
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‘‘„Wydłużenie okresu gwarancji do10 lat to najlepszy dowód na to, że
nowe oprawy i soczewki sprawdzą
się w wymagających warunkach”.
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Ze względu na wysokość sufitu, zastosowaliśmy oprawy

Highbay:LED 3.0 ze specjalnymi soczewkami o kącie 80°,

doświetlającymi pomieszczenie aż z 16 m. Hermetyczne

świetlówki zastąpiliśmy najnowszą generacją lamp o długiej

żywotności: Industrial:LED 4.0 Medium.

Na zewnątrz zamontowaliśmy nowoczesne oprawy

Cordoba:LED z soczewkami 70° x 120° oraz 45° x 150°. To

innowacyjne oświetlenie uliczne LED. Gładka powierzchnia

zewnętrzna obudowy, bez widocznych żeber radiatora,

zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń.

Okres gwarancji wydłużyliśmy do 10 lat.

PRZEBIEG
REALIZACJI
SPECJALNE SOCZEWKI LED
W LAMPACH DO HALI

HIGHBAY:LED3.0

INDUSTRIAL:LED4.0



CORDOBA:LED2.0

CO ZYSKAŁ KLIENT?
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z MODERNIZACJI

Dokładne oświetlenie pomieszczenia z

wysokości 16 metrów zwiększa bezpieczeństwo

pracy w hali.

Oświetlenie LED, dostosowane do specyfiki

przemysłowej, zapewnia doskonałą widoczność

w warunkach zapylenia.

Dzięki 10-letniemu okresowi gwarancji klient

jest wolny od kosztów ewentualnych napraw

oświetlenia.
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