ПРОМИШЛЕНО
ОСВЕТЛЕНИЕ

Промишлено осветление. Осветление за чисти помещения.
Архитектурно осветление. Осветление за офиси и магазини.

Испанската група LUXIONA се състои от няколко
големи
производители
като
TROLL,
METALARTE,
MOONLIGHT, HEPER, SAGELUX. Фирмата има няколко големи
завода в Испания, Полша, Франция и Мексико. Групата
LUXIОNA предлага LED осветителни тела за чисти помещения, LED
осветление за офиси и магазини; LED промишлени осветления
за големи височини, LED влагозащитени осветителни тела и LED
аварийни осветления.
Логолайт Инженеринг ООД
е основен дистрибутор
на
осветителните
тела
и
аварийните
осветления
на
LUXIONA в България. Фирмата ни изпълнява енергоспестяващи
проекти в областта на осветлението. Изпълнили сме над 200
промишлени, търговски и офис обекти в България, като се започне
с офиси и магазини със 70 - 80 броя осветителни тела и се завърши
със заводи, където имаме над 2000 броя осветителни тела.
Постигали сме намаляване на консумацията на електрическа
енергия над 5 пъти и увеличаване на равномерността на
осветлението над 10 пъти. Постигали сме срок за изплащане на
новите осветителни тела за по-малко от 2 години.

Влагозащитено светодиодно осветително тяло

NEPTUN COMPACT LED

- Корпус и разсейвател от поликарбонат
- Капсуловано; без щипки за затваряне
- Входен и изходен панел с „клик“ клеми. Много
лесно свързване и разклоняване без отваряне
на осветителното тяло
- Светлинен поток 1800, 3600 и 4800lm
- Дължини: 0,6, 1,20 и 1,50м
- Степен на защита от прах и влага: IP65
- Монтаж на височини до 8 метра

Влагозащитено светодиодно осветително тяло

NOVALINE LED

- Тяло от алуминий и разсейвател от закалено
стъкло
- Капсуловано, без щипки за затваряне
- Антивандално изпълнение (IK10)
- Светлинен поток от 2600 до 22000 LM
- Дължини от 1,20 до 3 м
- Широка или насочена светлинна крива
- Степен на защита от прах и влага: IP65
- Монтаж на височини до 15 метра

Светодиодно осветително тяло за големи височини
и работа при високи температури

ATENA LED

- Тяло от алуминий с отлично топлоотдаване
- Варианти ATENA LED PROFESSIONAL за
постоянна работа при температури от + 50
градуса Целзий
- Светлинен поток: 15000, 20000, 25000 и 30000lm
- Широка или насочена светлинна крива
- Степен на защита от прах и влага: IP65
- Монтаж на височини до 15 метра

AGAT CLEAN LED

Светодиодно осветително тяло за чисти помещения

Предназначени
за
чисти
помещения
и
специализирани
производства
като
операционни,
интензивни
отделения,
реанимации,
фармацевтични
и
специализирани производства
- Разсейвател от закалено стъкло, опал или
PMMA
- Светлинен поток от 2600 до 17600lm
- Степен на защита от прах и влага: IP54 и IP65
- Размери 600 X 600; 1200 X 300 и 1200 X 600 мм

RUBIN CLEAN GLASS

Светодиодно осветително тяло за чисти помещения
ISO 3/4

- Предназначени за най-висок клас чисти
помещения ISO 3/4
- Максимална антисептичност
- Специално антибактериално покритие
- Без алуминиева рамка, което възпрепяства
събирането на прах
- Специално антирефлексно покритие на
разсейвателя
- Светлинен поток от 2600 до 17600lm
- Степен на защита от прах и влага: IP65
- Размери 600x600; 600x300; 1200x600 и
1200x300 мм

RUBIN SPORT LED

Светодиодно осветително тяло за спортни обекти

- Специално проектирани за спортни обекти
- Бяло прахово боядисано метално тяло
- Незаслепяващ микропризматичен
разсейвател
- Специална предпазна решетка
- Светлинен поток от 5200 до 17600lm
- Степен на защита от прах и влага: IP20
- Монтаж на височини до 15 метра

Изпълнени обекти на LUXIONA в Европа
European Specialist Medical Centres, Полша

Adidas, Mokotow Shopping Centre, Полша

Offices Braun, Германия

Polkomtel, Полша

Контакти

ЛОГОЛАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Адрес: гр. София; кв. “Студентски град”
ул. “Проф. Кирил Попов” 18; Офис 2А
Тел.:
Факс:

02/962 12 58
02/962 10 23

GSM:
0888 450 568
E-mail: info@logolight.eu

* Официален дистрибутор на Luxiona

www.logolight.eu

