Industriële Verlichting
De kracht van LED verlichting
Goede industriële verlichting kan meer teweegbrengen
dan je op het eerste oog zou zeggen. Het blijft niet
alleen bij de belangrijkste beweegreden
– het besparen van energie en kosten – maar stelt uw
werknemers ook in staat om op een productieve
manier te werken in een veilige en efficiënte werkomgeving. Daarnaast kan LED-verlichting uw
onderneming helpen met het voldoen aan de strengere
wettelijke eisen ten aanzien van het gebruik van
verlichting in industriële omgevingen. Op deze wijze
kan Lumosa LED-verlichting bijdragen aan het behalen
van de gestelde doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en uw onderneming
helpen te voldoen aan wettelijk gestelde eisen.

Bespaar op energie, niet op veiligheid
LED-verlichting kan niet alleen zorgen voor een besparing op de energienota van ruim
70%, maar draagt ook aanzienlijk bij aan het veiligheidsen zekerheidsgevoel op de werkvloer. Een omgeving
waarin ongevallen zo veel mogelijk vermijd worden en
waar iedereen op veilige wijze aan de slag kan. Zo kan het
heldere witte en gelijkmatige licht van de LED-verlichting
de vermoeidheid van de ogen beperken. Betere verlichting
levert een positieve bijdrage aan veiligheid en ongeval
percentages, verzuim en algemene gezondheid en
welzijn. Daarnaast is het lichtniveau van onze
LED-lampen makkelijk te dimmen of te versterken.
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Productiviteit en een langere levensduur
Met betere verlichting kunnen prestaties verbeterd worden door het versnellen van de
taakuitvoering en het beperken van foutpercentages. Naast een hogere productiviteit
door betere verlichting, is ook de levensduur van LED-verlichting aanzienlijk langer.
Waar conventionele verlichtingsoplossingen beginnen te falen, gaan de Lumosa LED
lampen gewoon door. Ze behouden hun helderheid tot aan het einde van
hun levensduur, wat de onderhoudskosten drastisch verlaagt. Het is niet meer nodig de
productieprocessen of assemblagelijnen te onderbreken wegens vroegtijdige uitval.
Onze oplossingen stellen u in staat uw onderhoudscycli te verlengen zodat
u vervangingen ruim van tevoren kunt inplannen.

LED verlichting kan flinke voordelen bieden voor uw onderneming.
In het kort:
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Sterk verlaagd energieverbruik (70% minder)
Veiligere werkomgeving voor uw werknemers
Regelbare lichtniveaus
Langere levensduur en minder onderhoudskosten
Wit, helder en gelijkmatige verlichting
Hogere productiviteit dankzij beter licht
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