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HORTEX to znana w Polsce marka, zajmująca się
produkcją soków, nektarów, napojów. Silnym
filarem działalności firmy jest także utrwalanie
naturalnych smaków warzyw i owoców poprzez
mrożenie. W asortymencie marki znajdują się
zróżnicowane mrożonki: warzywa mono,
mieszanki warzywne, owoce, zupy, warzywa i
makarony na patelnię oraz produkty HoReCa.
Do zadań Luxon należało zmodernizowanie
oświetlenia zakładu produkcyjnego,
znajdującego się w miejscowości Ryki.

NOWOCZESNA,
BEZAWARYJNA MROŹNIA

HORTEX
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O 70% MNIEJSZE
ZUŻYCIE ENERGII I

DWUKROTNIE ZWIĘKSZONE
NATĘŻENIE ŚWIATŁA
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JAK OŚWIETLIĆ POMIESZCZENIE O TEMPERATURZE -20 STOPNI?
WYZWANIE
Klient potrzebował opraw, które będą sprawnie

działać w mroźni. Są tam przechowywane

warzywa i owoce, a temperatura wynosi nawet

-20 stopni celsjusza. Ważna była nie tylko duża

wytrzymałość i bezawaryjność opraw, ale także

ich moc oraz strumień. Wyzwaniem był montaż,

gdyż przestrzeń w mroźniach jest maksymalnie

wykorzystywana, a regały sięgają prawie do

sufitu. Konstrukcja oprawy nie mogła

przekraczać 10 cmwysokości, tak aby doświetlić

najwyższe par�e regałów.

Dookoła znajdowała się żywność, co wiązało się

z koniecznością zachowania pełnej higieny.

W sortowni warzyw i obieralni obowiązywały

nakrycia głowy oraz specjalistyczne

kombinezony. Montaż wmroźniach odbywał się

przy temperaturze poniżej -20 stopni, bez

możliwości regulacji. Grupa montująca była

także zależna od rytmu pracy na produkcji.
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Po szczegółowym audycie opracowaliśmy projekt,

zakładający montaż opraw w istniejące punkty

świetlne. Zależało nam na uzyskaniu pełnej

sprawności i bezawaryjności opraw w

wymagających warunkach. Lampy montowaliśmy

do stropu, wykonując odwierty. Zastosowaliśmy

oprawę Highbay z markowymi diodami Osram,

których zakres temperatury pracy wynosi do -40

stopni Celsjusza. Oprawa posiada również atest

PZH z przeznaczeniem do obiektów

spożywczych. Ze względu na bardzo niską

temperaturę, zwróciliśmy uwagę także na

parametry zasilacza.

Zastosowaliśmy specjalną optykę zapewniającą

szeroki kąt rozsyłu światła wynoszący 120°.

Przed modernizacją pracownik wchodzący do

komory musiał oczekiwać dłuższy czas na pełne

uruchomienie i rozgrzanie lamp. Po wymianie

opraw, oświetlenie zapala się natychmiast z pełną

mocą. Natężenie światła wzrosło trzykrotnie,

dzięki czemu przebywanie w magazynie stało się

bezpieczniejsze. Przy uszczelnieniach powstały

przejścia, zapobiegające powstawaniu mostków

termicznych i skraplaniu. Między strefą górną

(którą są prowadzone przewody), a środkiem

mroźni zamontowaliśmy specjalne uszczelki.

ROZWIĄZANIE
WYTRZYMAŁE OPRAWY I SZEROKI KĄT ROZSYŁU
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Waldemar Jezior
dyrektor ds. technicznych

‘‘“Zamontowane oprawy
Highbay:LED są nowoczesnymi
urządzeniami zbudowanymi z
bardzo dobrych podzespołów i
spełniają nasze oczekiwania”

CO ZYSKAŁ KLIENT?
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z MODERNIZACJI

Natychmiastowy rozruch oświetlenia zwiększa 

efektywność i skraca czas pobytu pracownika w 

mroźni

Bezawaryjny system minimalizuje ryzyko 

wystąpienia awarii i kosztów związanych z 

zatrzymaniem pracy mroźni

Oprawy z szerokim kątem rozsyłu doświetlają 

górne par�e regałów, co ułatwia magazynierom 

załadunek na regały

Projekt wymiany opraw optymalnie 

wykorzystuje istniejące punkty świetlne – tak, 

by koszt montażu był niższy dla klienta

Dużo lepsze oddawanie barw w hali 

produkcyjnej, niwelujące zmęczenie wzroku 

pracowników



PODSUMOWANIE
REALIZACJI
O 70% MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII

2x

aktualne
natężenie
światła

363,06

dotychczasowe
natężenie
światła

2X
WIĘCEJ ŚWIATŁA

PRZY ZACHOWANIU
70% OSZCZĘDNOŚCI

200lx

500lx

70
%
os
zc
zę
dn
oś
ci

30%
aktualne zużycie

energii

-70%
dzięki naszym
oprawom
LED

100%
dotychczasowe

zużycie
energii

20%

10%

40%

30%

60%

50%

80%

90%

70%

ZWROT Z INWESTYCJI

ROK

1
GWARANCJA

LAT

5
ZAMÓW BEZPŁATNY
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Kontakt:
tel.: +48 71 733 60 50
e-mail: biuro@luxon.pl
www.luxon.pl
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