
            Indywidualne 

rozwiązania oświetleniowe

     dla Twoich projektów

oficjalny dystrybutor Eiko Europe



Doświadczenie i know-how

Różnorodność produktów w połączeniu z najnowszą technologią

O Eiko i bromoLED
Specjaliści od światła
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Eiko Asia

Eiko EuropeEiko HQ U.S.A.

ź Ponad 40 lat doświadczenia w branży oświetleniowej

ź Niezawodny partner z fachową wiedzą

ź Wsparcie w całym cyklu projektowym

ź Globalny dostawca usług i produktów

ź Rynek europejski obsługiwany prosto z magazynu w 

Niemczech

ź Kompleksowa oferta produktów od jednego producenta

ź Od miniaturowych lamp po przemysłowe reflektory ponad 

1000 Wat mocy

ź Profesjonalne obliczenia DiaLUX

ź Inteligentna kontrola światła dziennego (HCL), czujniki 

ruchu

ź Automatyczne sterowanie oświetleniem

ź Produkcja rozwiązań specjalnych na zamówienie

Co oferujemy?

ź Darmowy audyt sytuacji oświetleniowej w obiekcie

ź Darmowy projekt i kalkulacja DiaLux możliwych rozwiązań 

oświetleniowych zgodnych z normami

ź Kalkulacja ROI (zwrotu z inwestycji)

ź Możliwość finansowania projektu (leasing, raty)

ź Bezkonkurencyjne warunki gwarancji (do 7 lat) i wysoka 

wydajność opraw (nawet do 100.000 godzin) 

oficjalny dystrybutor Eiko Europe
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Logistyka Betz
Zautomatyzowane oświetlenie LED do regałów magazynowych

 Inteligentne, bezprzewodowe sterowanie oświetleniem, automatyka,

 zgodność z normami dotyczącymi miejsc pracy

Bezpieczne i odpowiednie oświetlenie, zgodnie z normami

dotyczącymi miejsca pracy

Największe możliwe oszczędności dzięki wysoce wydajnemu oświetleniu

w połączeniu z technologią sterowania

Highbay EG jest idealny do bezpiecznego oświetlenia

regałów magazynowych. Ma doskonałą cenę w stosunku do wydajność 

przy użytkowaniu na średnich wysokościach.

Zawiesie łańcuchowe Highbay EG można łatwo regulować i dlatego

 to rozwiązanie idealnie nadaje się do zmieniających się wymagań.

Oprawa TriProof z czujnikiem to najlepszy wybór do bezpiecznego oświetlenia

korytarzy ze względy na automatyczną aktywację w 100% po wykryciu ruchu. 

Po pewnym czasie poziom światła stopniowo spada, następuje przyciemnienie,

aż ostatecznie osiągnie 0%, o ile wykryto ponownie ruchu.

Cechy szczególne

Wyzwania projektu

Nasza realizacja

75%
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Zautomatyzowane oświetlenie LED do regałów magazynowych

TriProof EG Highbay Panel

Logistyka Betz



Czujnik ruchu, śledzenie światła dziennego, biorytm

Różne rodzaje oświetlenia dla różnych obszarów

Oświetlenie biurowe: Nasze panele tworzą przyjemną i

produktywną atmosferę.

Łazienki: kompaktowe downlighty zapewniają odpowiednie oświetlenie

nawet w miejscach o podwyższonej wilgotności

W częściach wspólnych i salach chorych zastosowana została

zaawansowana technologia sterowania oświetleniem, barwą światła oraz

automatycznie dostosowywanie intensywności światła do przebiegu dnia

Cechy szczególne 

Wyzwania projektu

Nasza realizacja
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Dom opieki w Sonnenhalde
Human Centric Lighting (HCL)

78%

od rana dodaje energii.  

Ciepłe, jasne kolory i

zmniejszona jasność jest 

dostosowywana do nocy.

Inteligentne i zautomatyzowane oświetlenie, które zmienia 

kolor światła i dostosowuje natężenie światła do ludzkiego 

biorytmu. Tym samym stymuluje procesy biochemiczne w 

organizmie człowieka oraz powoduje aktywację fazy czuwania 

lub przygotowania do okresu odpoczynku.

Chłodne, białe, jasne światło
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Dom opieki w Sonnenhalde
Human Centric Lighting (HCL)

Okrągły panel Lampa sufitowa Panel kwadratowy



Odporność na gaz, brud, kurz i wysoką wilgotność

Bezpieczne oświetlenie dostosowane do otoczenia wg norm

oraz wytycznych obowiązujących w zakładzie

Brud, kurz, opary i gazy, wysoka wilgotnośćBrud 

Cechy szczególne 

Wyzwania projektu

Nasza realizacja
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66%

Suez Süd GmbH
Oświetlenie gazoszczelne do kompostowni

Dzięki sepecjalnej powłoce lampy STAR Disc, gazy występujące  w pomieszczeniu 

nie uszkadzają źródeł światła. Lampa TriProof jest również odporna na trudne

warunki. Oprawa TriProof jest wodoodporna i dzięki żelowej uszczelce, pyłoszczelna.

Klasa odporności mechanicznej IK10 gwarantuje bezpieczeństwo w każdych 

warunkach środowiskowych.

Wysokość i położenie punktu mocowania można regulować za pomocą 

zawiesia łańcuchowego.

Większe bezpieczeństwo dzięki regulowanej jasności dostosowanej do poziomu 

światła dziennego

Oszczędność energii dzięki oświetleniu LED
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Suez Süd GmbH

TriProof STAR Disc

Oświetlenie gazoszczelne do kompostowni



Cechy szczególne 

Wyzwania projektu

Nasza realizacja
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86%

Contargo Wörth
Mocne oświetlenie LED na wysokości 37 metrów

Oświetlenie LED na dużej wysokości i przy każdej pogodzie

Wymiana 1 do 1 reflektorów halogenowych na mocne reflektory LED

(STAR   Bright)

Ograniczona liczba punktów świetlnych oraz wyznaczone dokładne

punkty zawieszenia

Wystarczające światło przy gruncie, pomimo wysokości montażu powyżej 37

metrów wysokości

Ekstremalne warunki pogodowe, wiatr, deszcz, zimno, upał i wibracje

Dzięki opatentowanemu systemowi soczewek optycznych STAR Bright LED

reflektory punktowe mogły skierować światło tam, gdzie było wymagane

bez niepotrzebnej utraty światła.

Doszło do znacznej oszczędności energii elektrycznej wynoszącej 86% dzięki wymianie

1 do 1 reflektorów halogenowych 2000W na reflektory STAR LED 240W i 300W

Znacznie przyjemniejsza, szybsza i bezpieczniejsza praca możliwa dzięki większej

ilości światła i kontrastu

Długa żywotność wynosząca ponad 125 000 godzin gwarantuje

w dużej mierze bezobsługowe działanie, a także doskonałą

jasność bez kompromisów przez wiele lat.
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Contargo Wörth

STAR Bright

Mocne oświetlenie LED na wysokości 37 metrów



Cechy szczególne 

Wyzwania projektu

Nasza realizacja
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65%

Karl Casper Guss
Najnowocześniejsze oświetlenie LED do pomieszczeń 

o podwyższonej temperaturze 

Ekstremalne ciepło, opary, iskry, pyły

Nowoczesny, energooszczędny system oświetlenia LED, funkcjonujący

mimo trudnych warunków

Opary procesowe, iskry i pył utrudniają widoczność i

zanieczyszczają oświetlenie

Dodatkowym obciążeniem jest wysoka temperatura otoczenia

 działanie technologii LEDwpływająca na

Lampa STAR Bright sprostała wszystkim tym wyzwaniom

Dzięki otwartej konstrukcji i indywidualnemu chłodzeniu są dostosowane

do temperatury otoczenia do 65 ° C

Ich konstrukcja, która jest odporna na zabrudzenia sprawia, że   są niewrażliwe

na kurz i brud

Oprawa do pomieszczeń wilgotnych TriProof jest również wyposażona w

uszczelnienie żelowe, wodoodporne i pyłoszczelne oraz dodatkowo z ochroną IK10

zapewnia bezproblemowe działanie

Rezultatem jest dużo więcej światła, a jednocześnie oszczędność

kosztów energii do 65%
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Karl Casper Guss
Najnowocześniejsze oświetlenie LED do pomieszczeń 

o podwyższonej temperaturze 

TriProofSTAR Bright



 

Cechy szczególne 

Wyzwania projektu

Nasza realizacja
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76%

Hala sportowa Appenberg
Bezprzewodowe sterowanie oświetleniem o różnym natężeniu

Bezprzewodowe sterowanie oświetleniem, oświetlenie sportowe, ochrona

przed uderzeniami (np. piłkami), wielofunkcyjne oświetlenie hali

Hala sportowa pełniąca jednocześnie funkcję hali wielofunkcyjnej

Piłki i inne akcesoria sportowe mogą mieć wpływ na uszkodzenie

oświetlenia

Minimalizacja ilości przewodów i wysokich kosztów okablowania

36 reflektorów punktowych STAR Square LED wyposażono w moduły DALI oraz

bezprzewodowe sterowniki radiowe EnOcean umożliwiające sterowanie 

oświetleniem działającym na hali sportowej

Zaprogramowano różne scenariusze oświetlenia dla różnych wydarzeń.

Reflektory punktowe EiKO LED po 30000 Lumenów zapewniają

równomierne i przyjemne oświetlenie.

Moduły EnOcean pozwalają na przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami

warunków oświetleniowych w hali. Oświetlenie na zawody sportowe na poziomie

500 luksów na podłodze i normalne oświetlenie treningowe z poziomem 300 luksów

Reflektory można przyciemniać, a czujniki ruchu i światła dziennego

pomagają znacznie obniżyć koszty energii elektrycznej.
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Hala sportowa Appenberg

STAR Square

Bezprzewodowe sterowanie oświetleniem o różnym natężeniu



Cechy szczególne 

Wyzwania projektu

Nasza realizacja
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69%

HEO GmbH Wholesale
Oświetlenie LED jako inwestycja w przyszłość

Montaż oświetlenia LED, oświetlenia magazynu

Przestarzałe oświetlenie halogenowe należy wymienić na energooszczędne, 

wydajne oświetlenie LED

Wysokie półki i głębokie przejścia powinny być optymalnie oświetlone, 

aby ułatwić pracę poprzez lepszą czytelność i zapewnić większe 

bezpieczeństwo 

Wymagane oprawy LED do oświetlenia obszaru z wysokością montażu 

8 metrów, które mogłoby być zamontowane w miejscach poprzednich  

punktów świetlnych

Zastosowano model STAR Disc 

Zapewniono możliwie najlepsze warunki oświetleniowe na różnych wysokościach

Półki i przejścia są optymalnie oświetlone

Wysokość i położenie punktu mocowania można regulować za pomocą 

zawiesia łańcuchowego, które można dostosować w razie potrzeby
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HEO GmbH Wholesale
Oświetlenie LED jako inwestycja na przyszłość

STAR Disc



Oświetlenie lotnisk , oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne

Cechy szczególne 

Wyzwania projektu

Nasza realizacja
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64%

Lotnisko Mannheim
Mocne, wydajne oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne

Przestarzałe reflektory HQL należy zastąpić energooszczędnymi, wydajnymi

reflektorami LED

Różne obszary z różnymi wymaganiami dla oświetlenia

Zamiast nieefektywnych i przestarzałych lamp wyładowczych HQL o mocy 400 W

zainstalowano nowoczesne lampy EiKO STAR Disc o mocy 200W każda

Wynik: -50%  oszczędności zużycia energii i znacznie niższe koszty konserwacji

dzięki długiej żywotności STAR Disc. Znacznie lepsze oświetlenie ważnych dla

bezpieczeństwa lokalizacji

Remont oświetlenia zewnętrznego obejmował oświetlenie płyty postojowej,

oświetlenie zewnętrzne terminala i niskiego hangaru, jak również

drogi kołowania pomiędzy nimi. W tym celu zastosowano EiKO STAR

ROAD i naświetlacze EiKO Floodlight

Wynik: większe bezpieczeństwo pasażerów i personelu na całym obszarze

lotniska
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Lotnisko Mannheim
Mocne, wydajne oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne

STAR Disc STAR Bright

STAR Road

Floodlight



EiKO-Europe GmbH

Mittelwegring 20

76751 Jockgrim

Germany

www.eiko-europe.de

© 2021 BROMO &  EiKO-Europe GmbH

oficjalny dystrybutor Eiko Europe

+48 739 115 056

ul. Wołczyńska 50,

60-167 Poznań

kontakt@bromoled.pl

bromoled.pl
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