Do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów
Firma Auto Power Electronic wspólnie z Politechniką Opolską opracowała specjalnie na potrzeby polskich gmin
zamienniki żarówek sodowych i metalohalogenkowych do istniejących opraw ulicznych.
Wymiana żarówek sodowych na inteligentne żarówki LED firmy APE obniża kilkakrotnie koszt modernizacji
oświetlenia i zapewnia maksymalną oszczędność energii elektrycznej (oszczędność ok.70%). Nasze źródła światła
sterowane są istniejącym systemem załączania-wyłączania oświetlenia.
Zamienniki:
moc żarówek
sodowych i metalohalogenkowych
70W
100W
150W
200W
250W
400W

rzeczywista moc pobierana
89W
127W
191W
252W
319W
385W

inteligentna żarówka LED
(średnia moc)
23W lub 36 W
36W lub 46 W
46W lub 65 W
65W lub 82 W
82W lub 98 W
98W lub 111 W

Zastosowaliśmy w naszych żarówkach programy adaptacyjny i bezobsługowy-odpowiednik systemu DALI :
- program A zapewnia maksymalną oszczędność do 75% zużycia energii w stosunku do żarówki sodowej dzięki
zmniejszeniu się mocy poza szczytem wieczornym i porannym do 50% mocy żarówki LED
- program B zapewnia oszczędność do 65% zużycia energii w stosunku do żarówki sodowej dzięki zmniejszeniu się
mocy poza szczytem wieczornym i porannym do 60% mocy żarówki LED
Każda wersja programowa posiada miękki start ( 10% mocy/10 s ).
Do produkcji żarówek stosujemy diody LED o dużej wydajności powyżej 200lm/W i wysokim współczynniku
oddawania barw CRI>80. Dzięki zastosowaniu opatentowanego układu zasilającego sprawność przetwarzania energii
elektrycznej wynosi:
ɳ=𝑷 𝑫𝑪𝑷 𝑨𝑪≥𝟗𝟕% , cos ɸ ≥ 0,98.
Żarówki posiadają układ wymuszonego chłodzenia, w którym stosujemy wentylatory firmy SUNON z łożyskowaniem
magnetycznym VAPO ( żywotność wentylatora ≥60 000h ). Zastosowanie precyzyjnego systemu kontroli temperatury
±1°C zabezpiecza żarówkę przed przegrzaniem oraz pozwala osiągnąć żywotność >50 000h.
Pracowaliśmy nad niskim kosztem wytworzenia naszych żarówek LED tak aby umożliwić ich zakup wszystkim
polskim gminom w tych samych cenach. Do listu załączamy również katalog ulicznych żarówek LED, katalog z
przykładowymi realizacjami i ofertę cenową. Mamy nadzieję ze nasza praca dedykowana polskim gminom zostanie
doceniona przez specjalistów zatrudnionych w Państwa Gminie.
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