ПРОМИШЛЕНО
О СВЕТЛЕНИЕ

Промишлено, аварийно и офис
осветление
Една история на успеха
Основана в Италия през 1982г. от Жан Пиетро
Бегели, само за три десетилетия фирмата се превръща
в един от световните лидери в областта на промишленото,
аварийното и офис осветление.
Със своите заводи,
дъщерни фирми и търговски представителства в Европа,
Америка, Азия и Австралия, Бегели Груп е синоним на
високо качество, перфектен дизайн, функционалност и
иновации.
Логолайт Инженеринг ООД е основен дистрибутор
на осветителните тела и аварийните осветления на Beghеlli
в България. Фирмата ни изпълнява енергоспестяващи
проекти в областта на осветлението. Изпълнили сме над
200 промишлени обекта, като се започне с малки цехове
за пелети 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

ACCIAIO ECO LED

- Корпус от поцинкована, прахово боядисана
стомана, устойчива на корозии
- Разсейвател от закалено стъкло
- Рефлектор специално проектиран за LED модули
- Странични алуминиеви капачки за лесна смяна на
луминесцентните тръби
- LED модули: NICHIA JAPAN
- LED драйвери: Beghelli Smart LED драйвер от ново
поколение
- Степен на защита от прах и влага: IP66
- Монтаж: на височини до 11 метра
- Светлинен поток: като 1/2X36W; 1/2X58W и 2X80W
луминесцентни осветителни тела
- Варианти с авариен блок за 1 или 3 часа работа в
авариен режим
- Взривозащитен вариант, подходящ за Зони 2 и 22

Влагозащитено луминесцентно осветително тяло

ACCIAIO

- Корпус от поцинкована, прахово боядисана
стомана, устойчива на корозии
- Разсейвател от закалено стъкло
- Рефлектор: огледален, следващ изивките на
луминесцентните тръби за по-голям светлинен поток
- Странични алуминиеви капачки за лесна смяна на
луминисцентните тръби
- Баласт: електронен с ниски енергийни загуби
- Светлинни източници: луминесцентни тръби T8 и T5
- Степен на защита от прах и влага: IP66
- Монтаж: на височини до 15 метра
- Вариант с авариен блок за 1 или 3 часа работа в
авариен режим
- Взривозащитен вариант подходящ за Зони 2 и 22

Влагозащитено светодиодно осветително тяло

BS100 LED

- Корпус и разсейвател (прозрачен или опалов) от
поликарбонат
- Рефлектор трапецовиден, специално разработен
за LED модули
- LED модули: PHILIPS, SAMSUNG, OSRAM, TRIDONIC
- LED драйвери: PHILIPS, OSRAM, TRIDONIC
- Светлинен поток: като 2X36W; 2X58W; 2X80W и 3X80W
луминесцентни осветителни тела
- Степен на защита от прах и влага: IP65
- Монтаж: на височини до 11 метра
- Вариант с авариен блок за 1 или 3 часа работа в
авариен режим

BS100

Влагозащитено луминесцентно осветително тяло

- Корпус и разсейвател от поликарбонат
- Рефлектор: бял прахово боядисан или огледален
следващ извивките на луминесцентните тръби за поголям светлинен поток
- Баласт: електронен с УЛТРА НИСКА КОНСУМАЦИЯ,
близка до LED аналог
- Светлинни източници: луминесцентни тръби T8 и T5
- Степен на защита от прах и влага: IP65 или IP66
- Монтаж: на височини до 8 метра
- Вариант с авариен блок за 1 или 3 часа работа в
авариен режим

H250 /400 LED

Светодиодно осветително тяло за големи височини

- Корпус от алуминий
- Разсейвател от закалено стъкло
- Рефлектор специално проектиран за LED модули
- LED модули: NICHIA JAPAN
- LED драйвери: Meanwell или Beghelli Smart LED
драйвер от ново поколение
- Степен на защита от прах и влага: IP66
- Монтаж: на височини до 15 метра
- Светлинен поток: като 250 W и 400 W металхалогенна
лампа
- Варианти с широка; елипсовидна и концентрирана
светлинна крива
- Варианти с авариен блок за 1 или 3 часа работа в
авариен режим

F250 /400 LED

Мощен светодиоден прожектор

- Корпус от алуминий
- Разсейвател от закалено стъкло
- Рефлектор специално проектиран за LED модули
- LED модули: NICHIA JAPAN
- LED драйвери: Meanwell или Beghelli Smart LED
драйвер от ново поколение
- Степен на защита от прах и влага: IP66
- Симетричен и асиметричен модел
- Светлинен поток: като 250 W и 400 W металхалогенна
лампа
- Варианти с авариен блок за 1 или 3 часа работа в
авариен режим

Изпълнени обекти
Граничен пункт Калотина

Петролно-снабдителна база “ЛУКОЙЛ”,София

“Пневматика Серта” АД, Кърджали

Боксова зала “Кубрат и Тервел Пулеви”

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 Beghelli

www.logolight.eu

