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Twoje
oświetlenie

DZISIAJ
Standardowe oprawy
oświetleniowe

0%

Oszczędności

100%

Rachunek za energię

Płacisz za wysokie zużycie energii,
serwis, wymianę źródeł światła.

Możesz to zmienić! Zobacz

JUTRO

Audyt
Modernizacja
Spłata z oszczędności
SYSTEM RX

Beghelli

75%
Oszczędności

Radiowe sterowanie
oświetleniem

25%

Rachunek za energię

Autodimm – automatyczna
adaptacja światła

Pisemna gwarancja
oszczędności

Czy wiesz, że...

KONIECZNIE SPRAWDŹ...

•

▪▪

Historię, doświadczenie i wiedzę dostawcy

▪▪

Wiarygodność podawanych parametrów produktu

•
•
•
•
•
•

LED LEDowi nierówny – rynek jest pełen
produktów niskiej jakości
Markowe komponenty to jeszcze nie gwarancja
wysokiej jakości produktu
Niewłaściwe oświetlenie znacząco obniża
wydajność pracy
Nieodpowienie oświetlenie zagraża
bezpieczeństwu pracowników
Popularny znak CE to tylko deklaracja
producenta, a nie certyfikat
LED-y tracą strumień świetlny w czasie
Norma wymaga odpowiedniego poziomu
oświetlenia podczas całego czasu eksploatacji
opraw LED

▪▪
▪▪
▪▪

▪▪

z zakresu techniki świetlnej

(np. współczynniki CCT, CRI czy SDCM)

Jak szybko spada strumień świetlny opraw LED

(współczynniki L i B zgodnie z DIN IEC/PAS62717)
Stopień olśnienia oprawy LED (współczynnik UGR
zgodnie z PN-EN 12464)

Normy, które spełnia oprawa LED (m.in.

bezpieczeństwo fotobiologiczne EN 62471)

Warunki gwarancji i jej wykluczenia

RX01 LED

nawet przy małej instalacji
modernizacja się opłaca!
Wymiana opraw świetlówkowych
czas pracy 5 dni / tydzień; 16h / dobę
200 szt.

Oszczędzasz energię
72,22 MWh rocznie

Oszczędzasz
64 000 zł rocznie

System RX led

BEGHELLI
200 szt. RX01 LED

Inwestycja zwraca się
po 1,5 roku

Spłacasz system
z oszczędności

SEKTOR PRZEMYSŁOWY

Zyskaj

spektakularne

oszczędności

oraz

pełną

zgodność

z normami w całym okresie użytkowania. Warunki w zakładach
przemysłowych wymagają oświetlenia odpornego na wilgoć,
zapylenie, wysokie lub niskie temperatury, wibracje, środowisko
olejowe czy wybuchowe. W Beghelli stworzyliśmy specjalistyczne
oprawy, które zdają egzamin w specyficznych warunkach hal
przemysłowych i magazynowych.

RX 03 H LED

Radiowe sterowanie
oświetleniem

Pisemna Gwarancja
Oszczędności

Teraz możesz w pełni sterować swoim oświetleniem, nie ponosząc

Aby zabezpieczyć Twoje oszczędności, przy zakupie Systemu RX

kosztów

proponujemy długoterminową umowę. Jeżeli oszczędności energii

dodatkowej

instalacji.

Dzięki

bezprzewodowemu

systemowi komunikacji pomiędzy oprawami, zdalnie sterujesz

będą niższe niż przedstawione w umowie – otrzymasz zwrot od

i zarządzasz całym systemem oświetlenia. Masz stały dostęp do

Beghelli za różnicę pomiędzy wartością wyliczoną w umowie,

funkcji diagnostycznych, zyskujesz dane dotyczące pracy oraz

a rzeczywistym zużyciem energii.

zużycia energii każdej z opraw. Radiowe sterowanie Beghelli
podnosi funkcjonalność oświetlenia oraz pozwala zmaksymalizować
i kontrolować oszczędności.

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ

Biura, szpitale czy obiekty edukacyjne to miejsca gdzie praca
wzrokowa, wymaga precyzyjnego oświetlenia. Rozwiązania
Beghelli, dzięki doskonałym układom ograniczenia olśnienia,
poprawiają komfort i wydajność pracy. Detektory światła i ruchu
w każdej oprawie to unikatowy system automatycznej regulacji
światła generujący dodatkowe oszczędności.

RX 02 LED

Autodimm – automatyczna
adaptacja światła

Ograniczenie efektu
olśnienia

Oprawy SYSTEMU RX mogą być wyposażone w funkcję Autodimm,

Efektem olśnienia nazywamy nieprzyjemne doznanie wzrokowe

która pozwala automatycznie regulować strumień świetlny. Każda

wywołane jaskrawym światłem w polu widzenia. Dobre oświetlenie

oprawa ma wbudowany czujnik, pracuje niezależnie, automatycznie

musi

się kalibruje i dopasowuje światło sztuczne do aktualnych warunków.

ograniczając efekt olśnienia do współczynników UGR wymaganych

zapewnić

odpowiednią

ilość

światła,

Dzięki wykorzystaniu światła naturalnego, możesz skutecznie

normą. Dzięki specjalistycznym układom optycznym w oprawach

utrzymywać wymagany poziom natężenia światła na płaszczyźnie

Beghelli skutecznie ograniczasz to niebezpieczne dla oczu

pracy, automatycznie zmniejszając moc systemu oświetleniowego.

zjawisko, zapewniając komfort i bezpieczeństwo pracy osobom
przebywającym w oświetlonych pomieszczeniach.

jednocześnie

FUNKCJONALNE OŚWIETLENIE
AWARYJNE

Niezależnie od tego, czy zarządzasz halą produkcyjną,
biurem czy szkołą, Twoim obowiązkiem jest zapewnienie
oświetlenia awaryjnego oraz kontrola nad jego poprawnym
funkcjonowaniem.

W

Beghelli

stworzyliśmy

pionierskie

rozwiązania z systemem AutoTest, monitoringiem cyfrowym
i

bezprzewodowym

na

czele.

Doświadczenie

ostatnich

40 lat pozwala nam oferować produkt najwyższej jakości.

Indica LED

Monitoring
radiowy
Wybierając

SYSTEM

Finansowanie
Beghelli
radiowego

Koszty SYSTEMU RX pokrywasz z uzyskanych dzięki niemu

monitoringu oświetlenia awaryjnego. Dzięki bezprzewodowej formie

RX

możesz

korzystać

z

oszczędności w wygodnych, miesięcznych ratach. Dodatkowo

komunikacji nie musisz płacić za dodatkową instalację. Monitoring

możesz

to szybki, wygodny i precyzyjny podgląd działania oświetlenia

oświetlenia, które może wynieść nawet 30% wartości inwestycji.

awaryjnego. Dzięki samoczynnym testom, masz pewność, że
oświetlenie awaryjne jest sprawne i działa zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa w Twoim obiekcie.

uzyskać

bezzwrotne

dofinansowanie

modernizacji

SYSTEM RX

Z GWARANCJĄ
OSZCZĘDNOŚCI
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