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Produkt

Product

Parisienne to nowa seria nowoczesnych lamp ulicz-

Parisienne is a new LED street lamp family which has

nych LED specjalnie dedykowanych do oświetlenia

been designed to illuminate parks, municipal gardens

parków, przestrzeni miejskich i terenów zielonych.

and public spaces. It emits white and pleasant light

Lampy emitują białe i przyjemne światło, które nie

with no glow, which resembles daylight. It is meant

wytwarza poświaty i jest zbliżone do barwy światła

to replace sodium lamps, the most widely used street

dziennego, dzięki czemu są one efektywnym zamienni-

lighting in the world.

kiem powszechnie stosowanych lamp sodowych.

Zalety

Benefits

•

Żywotność 50 000 godzin

•

Lifetime up to 50.000 hours

•

Niski pobór energii

•

Low energy consumption

•

Wysoki współczynnik oddawania barw CRI=80

•

High Colour Rendering Index (CRI=80)

•

Brak promieniowania UV

•

No UV radiation

•

Stopień ochrony IP65

•

IP65 rated

Parametry / Parameters

CODE

TYPE

V

W

lm

t[h]

IP

DxL

WOJ+80498

D360-24

85-265

24

E27

2 700

50 000

IP65

110x245

WOJ+80499

D360-30

85-265

WOJ+80500

D360-36

85-265

30

E27/E40

3 400

50 000

IP65

110x285

36

E40

4 100

50 000

IP65

110x285

Myśl eko-nomicznie. Przełącz się na
Think eco-logically. Switch to

Studium przypadku:

Case study

W 2009 roku w jednym z polskich miast podjęto decyzję

In 2009, the local authorities of a Polish city took decision

o zamianie ok. 900 tradycyjnych lamp sodowych na lampy

about replacing 900 sodium lamps by Parisienne lamps

Parisienne w chętnie uczęszczanej przestrzeni publicznej.

in a very popular public space. Despite the fact that the

Mimo że cena zakupu jednej lampy LED była kilkukrotnie

price for one LED lamp was much more higher compar-

wyższa w porównaniu z lampami sodowymi, oszczędno-

ing to sodium lamps, savings on energy bills will reach

ści wynikające z samego zużycia energii w perspektywie

PLN1.500.000,00) (€375.000,00) within eleven years!

jedenastu lat wyniosą aż półtora miliona złotych! Co

Moreover, the total investment costs will be lower of

więcej, koszty samej inwestycji będą mniejsze o 600 000

PLN600.000,00 (€150.000,00).

złotych.
Jak to możliwe?

How is it possibile?

•

•

Konwencjonalne lampy uliczne ze względu na wysoki
pobór mocy wymagają zastosowania grubych kabli,

with thick wires the cost of which might be

których łączny koszt wyniósłby blisko milion złotych

PLN1.000.000,00 (a dozen times more than for wires

(koszt kilkunastokrotnie większy w porównaniu
z dwukrotnie cieńszymi przewodami zasilającymi

used with LED lamps),
•

•

Diodowe źródła światła nie wymagają stosowania

No ignition systems are needed for LED street lights
(PLN100.000,00),

lampy LED),
•

High pressure sodium lamps require to be used

•

Sodium lamps would need to be replaced four times

drogich układów zapłonowych (koszt blisko stu

during the whole lifecycle of Spectrum LED street

tysięcy złotych),

lights (high logistics cost).

W ciągu całego okresu żywotności lamp LED, lampy

sodowe należałoby wymieniać cztery razy (znaczący
koszt operacyjny).
Ochrona środowiska

Environmental Protection

Instalacja dziewięciuset lamp Parisienne to grubo ponad

Installation of 900 Parisienne street lights means 1.5

półtorej tony dwutlenku węgla mniej w atmosferze. Nie

million tons of carbon dioxide less in the air. Just imagine

trzeba wiele, by wyobrazić sobie w jak znaczący sposób

how the quality of life might change if Parisienne lamps

poprawiłaby się jakość naszego życia, gdyby lampy LED

glowed throughout a whole city.

zaświeciły w całym mieście.
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