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Świetlówki LED zamiast tradycyjnych 

 

Jak radykalnie obniżyć koszty oświetlenia?  

Jak poprawić komfort pracy? 

Już dziś można wziąć udział w akcji 

wymiany świetlówek prowadzonej przez 

spółkę 2R System. 

Oferujemy atrakcyjny program wymiany 

tradycyjnych świetlówek rurowych na 

źródła światła LED.  

 

Gwarantujemy ograniczenie zużycia energii elektrycznej nawet o 70%.  

Nie trzeba wymieniać istniejących lamp!   

Inwestycja w nowatorskie źródło światła amortyzuje się już po dwóch latach.  

 

Jak to działa? 

Tradycyjna świetlówka, czyli lampa fluorescencyjna to rura szklana, pokryta do wewnątrz warstwą 

tzw. luminoforu. Jest hermetycznie zamknięta i wypełniona wewnątrz parami rtęci, argonu lub 

innego gazu. Efekt świecenia jest uzyskiwany dzięki wewnętrznym wyładowaniom, które 

wzbudzają do świecenia luminofor. 

Takie oświetlenie ma wiele wad, które do niedawna trudno było wyeliminować. Wśród nich można 

wymienić: 

• energochłonność – spore zużycie prądu i małą sprawność świetlną; 

• uciążliwość związana z opóźnionym zapłonem, migotaniem, pulsowaniem, brzęczeniem; 

• barwa światła – odbiegająca od światła dziennego; 

• spora awaryjność – dotyczy nie tylko samych świetlówek, ale zapłonników (starterów). 
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Świetlówki LED, a właściwie elementy świetlne LED zastępujące tradycyjną świetlówkę są dla niej 

alternatywą. Są pozbawione wszystkich wymienionych wad. Oferowane przez nas elementy 

świetlne całkowicie oparte są na technologii LED (light emitting diode) typu SMD – najnowszej 

generacji, zapewniające najlepszą wydajność świetlną i żywotność. Ich zastosowanie nie wymaga 

wymiany opraw świetlnych, a jedynie modyfikacji układu połączeń w oprawie. 

Główne zalety świetlówek LED to: 

 

• Bardzo wysoka energooszczędność. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej nawet o 70%! 

Szczegóły obliczeń - w tabeli na następnej stronie; 

• Natychmiastowy start. Brak brzęczenia, pulsowania, migotania oraz efektu 

stroboskopowego. Zdecydowanie mniej męczące dla wzroku; 

• Żywotność LED : ponad 55 000 h ( ponad 15 lat przy pracy 10h/dobę). Jest to pięciokrotnie 

więcej niż w tradycyjnym oświetleniu; 

• Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne – brak delikatnych elementów szklanych; 

• Niepotrzebne są dławiki i starter. Zasilanie bezpośrednio z sieci 230V; 

• Dostępne różne barwy światła. Zimna biała 6000-7000K, ciepła biała 2000-3000K, biała 

dzienna (przemysłowa) 4000-5000K; 

• Znacznie zmniejszona emisja ciepła. Dzięki większej sprawności świetlnej; 

• Brak rtęci, kadmu, ołowiu. Przyjazne dla środowiska 

 

W ofercie mamy elementy będące zamiennikami świetlówek T8 i T10 o wymiarach: 

60cm, 90cm, 120cm, 150cm i 180cm.  

Moc odpowiednio od 8W do 58W. 
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Porównanie kosztów dla 100 świetlówek tradycyjnych oraz LED 

   

Informacje podstawowe Oświetlenie 
tradycyjne 

Oświetlenie  
LED 

   
Ilość typów opraw 1 1 

Nazwa źródła światła Świetlówka TL -D 56W 100 - LED T8 18W 

Ilość opraw 100 100 

Ilość źródeł światła 100 100 

   

Koszt inwestycji   

Koszt oprawy (bez źródeł światła)  0 PLN 0 PLN 

Koszt źródeł światła 1 000 PLN 20 000 PLN 

Koszt montażu 0 PLN 2 000 PLN 

Koszt inwestycji  1 000 PLN 22 000 PLN 

   

Koszt energii   

Moc zainstalowana 6,3 kW 1,8 kW 

Średni współczynnik eksploatacji 100,00% 100,00% 

Zużycie energii 6,3 kW 1,8 kW 

Średni czas użytkowania 3 000 h/rok 3 000 h/rok 

Całkowite zapotrzebowanie na energię dla opraw 18,9 MWh/rok 5,4 MWh/rok 

Wskaźnik wykorzystania systemu chłodzenia 50% 50% 

Sprawność chłodzenia 2,5 2,5 

Zapotrzebowanie na energię dla systemu chłodzenia 3,79 kW 1,08 kW 

Zużycie energii/rok 22,69 MWh 6,48 MWh 

Cena energii 0,5 PLN/kWh 0,5 PLN/kWh 

Roczny k oszt energii  11 345 PLN 3 240 PLN 
   

Roczne zmniejszenie kosztów energii 8 105 PLN 71% 
   
Bilans kosztów po 3 latach    
   
Zmniejszenie kosztów energii ele ktrycznej  24 315 PLN  
Koszty instalacji źródeł światła LED  21 000 PLN  
   

Oszczędności po 3 latach 3 315 PLN  

Oszczędności po 5 latach 19 525 PLN  

Oszczędności po 10 latach 60 050 PLN  
 


