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Industrias Alegre to wywodząca się z Hiszpanii
firma rodzinna – globalny producent oraz
dostawca części dla największych koncernów
motoryzacyjnych. W 2017 r. ruszyło duże
centrum produkcyjne w Biskupicach
Podgórnych, w gminie Kobierzyce, zajmujące się
wytwarzaniem części do samochodów marki
Ford. Firma Luxon wykonała dwie realizacje dla
Industrias Alegre. Pierwszą była modernizacja
oświetlenia w istniejącej już hali produkcyjnej.
Kolejne zadanie polegało na opracowaniu
kompleksowego projektu oświetlenia
podstawowego (z systemem sterowania) oraz
oświetlenia awaryjnego w drugiej, nowo
powstającej hali.
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PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY: JAK RÓWNOMIERNIE OŚWIETLIĆ HALĘ?
WYZWANIE
Przy wytwarzaniu części samochodowych z

tworzyw sztucznych liczy się precyzja i

efektywność. Dlatego powierzchnie

magazynowe i produkcyjne muszą być

równomiernie, dokładnie oświetlone. Dla klienta

istotne było oświetlenie zgodne z normami oraz

dobór opraw o długiej żywotności. Aby

doświetlić powierzchnię pod ścianami, na

modernizowanej hali zmieniliśmy

rozmieszczenie opraw. Na nowej inwestycji,

podczas montażu, rozpoczął się proces instalacji

maszyn produkcyjnych, co wymagało od

naszych monterów dużej ostrożności,precyzji i

elastyczności.
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Ze względu na wysokość pomieszczeń, w obu

halach zastosowaliśmy proste w montażu oprawy

Highbay, ze standardową optyką 120 stopni.

Umożliwiło to równomierne doświetlenie

powierzchni. Cały system został uzupełniony o

czujniki światła zewnętrznego, które regulują

natężenie oświetlenia LED względem światła

wpadającego przez świetliki dachowe. W nowej

hali dodatkowo zastosowaliśmy oprawy

Downlight:LED w komunikacji i częściach

socjalnych oraz oprawy Industrial:LED w niskich

pomieszczeniach i w charakterze doświetlenia

stanowiskowego. Oprawy Skylight:LED

zapewniły dobrą widoczność na terenach

zewnętrznych. Jako dodatkowe rozwiązanie w

obu halach, zaproponowaliśmy klientowi system

sterowania oświetleniem.

ROZWIĄZANIE
OPRAWY O DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI I SYSTEM STEROWANIA

Rafał Wdowikowski
Kierownik ds. technicznych

LuxonLED

‘‘„System sterowania oświetleniemto nowoczesne rozwiązanie,
pozwalające w wyraźny sposób
minimalizować koszty energii”.

Zamontowaliśmy 5 paneli sterujących, a czujniki

światła rozlokowaliśmy na całej powierzchni.

Wydzieliliśmy strefy dla magazynu, hali

produkcyjnej oraz sanitariatów.



CO ZYSKAŁ KLIENT?
Równomierne oświetlenie hali produkcyjnej

poprawia widoczność i minimalizuje ryzyko

pomyłek.

Dzięki równomiernemu doświetleniu możliwe

jest efektywne wykorzystanie całej powierzchni

magazynowej.

System sterowania oświetleniem oraz oprawy o

długiej żywotności pozwalają oszczędzać

energię na poziomie 48% rocznie.

Zastosowanie wysokiej jakości komponentów w

oprawach Luxon LED gwarantuje bezawaryjne

działanie systemu oświetlenia.

‘‘Luxon wygrał zdecydowanie
jakością, referencjami i opiniami na
rynku jak i zaproponowanymi
rozwiązaniami.

Krzysztof Jarzyna
Dyrektor zarządzający
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