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2 Λύσεις Επαγγελματικού Φωτισμού 

Κατανάλωση ενέργειας που οφείλεται στο φωτισμό 

• Logistics, Αποθήκες  80% 

• Κτήρια γραφείων 50% 

• Καταστήματα Λιανικής 24%/75% 

• Ξενοδοχεία  40% 

•  Βιομηχανία  15% 



3 Λύσεις Επαγγελματικού Φωτισμού 

Εξοικονόμηση Ενέργειας στη Βιομηχανία 



4 Λύσεις Επαγγελματικού Φωτισμού 

O Εργαζόμενος: κλειδί της επιτυχίας μιας επιχείρησης.  

• Ο εργαζόμενος περνά το 90% του 
χρόνου τους μέσα σε κτίρια που 
φωτίζονται με τεχνητό φωτισμό. 

 
• Μέσω της όρασης αποκτά το 80% της 

πληροφορίας που επεξεργάζεται. 
 
 
Ο φωτισμός είναι βασικό συστατικό για την 
απόδοσή του.  
 
Χρειάζεται το σωστό φως, την κατάλληλη 
στιγμή, στον κατάλληλο χώρο. 
  



5 Λύσεις Επαγγελματικού Φωτισμού 

Μελέτη Πολυτεχνικής Σχολής του Ilmenau 

• Έρευνα σε 350 μονάδες παραγωγής σε συνεργασία με το 

σωματείο μετάλλου στη Γερμανία (BG Metall) 

• 2/3 των ατυχημάτων με εντάσεις φωτισμού Em < 500lx 

• Όσο αυξάνεται η ένταση φωτισμού μείωνονται τα σφάλματα και 

αυξάνεται η παραγωγικότητα 

 
Source: Licht.de, lichtwissen Industrie und Handwerk 

 

Παραγωγικότητα και Ασφάλεια στην εργασία 



6 Λύσεις Επαγγελματικού Φωτισμού 

Προσέγγιση επένδυσης αναβάθμισης  εγκατάστασης φωτισμού 



7 Λύσεις Επαγγελματικού Φωτισμού 

Σωστός Φωτισμός για τη Βιομηχανία 

DIN EN 12464-1 

Μέση ένταση φωτισμού 

Δείκτης χρωματικής απόδοσης 

Ομοιομορφία 

Θάμβωση 

Η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι αρκετή. 
 
Η αναβάθμιση της εγκατάστασης φωτισμού 
πρέπει να είναι ουσιαστική και να έχει 
στόχο την  αύξηση της παραγωγικότητας και 
της ασφάλειας των εργαζομένων.  
 
Πρέπει να δοθεί προσοχή: 
• Στην ένταση φωτισμού ανάλογα με τη 

δραστηριότητα στο χώρο, και 
• Στην ομοιομορφία του φωτισμού, 
• Στην κατακόρυφη ένταση φωτισμού, και 
• Στην επιλογή της θερμοκρασίας 

χρώματος του τεχνητού φωτισμού, και 
• Στην καλή χρωματική απόδοση 
• Να περιοριστεί το φαινόμενο της 

θάμβωσης 
  



8 Λύσεις Επαγγελματικού Φωτισμού 

Βασικά κριτήρια επιλογής φωτιστικών LED 

1. Επιλογή φωτιστικού σύμφωνα με τη χρήση και τις ανάγκες του χώρου. 

2. Πιστοποιητικά από αναγνωρισμένα εργαστήρια. 

3. Σύγκριση προϊόντων με βάση τα χαρακτηριστικά: 

• Bαθμό απόδοσης σε lm/W 

• Διάρκεια ζωής 

• Δυνατότητα λειτουργίας και αντοχή σε δύσκολες συνθήκεςπεριβάλλοντος (υψηλές θερμοκρασίες, κρούσεις, 
σκόνη, υψηλή υγρασία, χημικά κ.λπ.) 

4. Προσοχή στις εγγυήσεις! Τα φωτιστικά και οι λαμπτήρες Led, έχουν διαφορετική συμπεριφορά σε σχέση με τους 
συμβατικούς λαμπτήρες.«Καίγονται» δύσκολα, που σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να εκπέμπουν φως, ακόμα και 
όταν ή απόδοση τους θα έχει πέσει κάτω από το 50% 

5. Επιλέξτε φωτιστικά επώνυμων κατασκευαστών, που εγγυώνται την ποιότητα αλλά και τη διαθεσιμότητα 
ανταλλακτικών σε βάθος χρόνου. 

6. Τις περισσότερες φορές, η αντικατάσταση 1 προς 1 δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση. Ζητείστε μια φωτοτεχνική 
μελέτη για το χώρο σας, όπου θα φαίνονται όλες οι παράμετροι του έργου, όπως για παράδειγμα ο συντελεστής 
συντήρησης. Η αξιολόγηση των προϊόντων είναι πάντα σχετική! 

7. Ζητείστε τεχνοοικονομική έκθεση για να δείτε τους χρόνους απόσβεσης της επένδυσης που θα κάνετε. 

8. Ζητείστε λίστα με ευχαριστημένους πελάτες και έργα όπου έχουν τοποθετηθεί προϊόντα της εταιρείας που θα 
συνεργαστείτε. 



9 Λύσεις Επαγγελματικού Φωτισμού 

Μέγιστη Εξοικονόμηση μέσω του Ελέγχου Φωτισμού 

Η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας 

επιτυγχάνεται με την εκμετάλλευση του 

ηλιακού φωτός και την ενεργοποίηση των 

φωτιστικών μόνο όταν υπάρχει παρουσία 

προσωπικού στο χώρο.  

Με την τοποθέτηση συστημάτων ελέγχου 

τελευταίας τεχνολογίας καθώς και αισθητήρων 

φωτός και κίνησης, εξασφαλίζουμε την μέγιστη 

εξοικονόμηση χρημάτων, την ευελιξία καθώς 

και την άνεση στο χώρο εργασίας σας. 



10 Λύσεις Επαγγελματικού Φωτισμού 

Το Προφίλ της Εταιρείας μας 

 

Η Sielight ιδρύθηκε το 2011 και δραστηριοποιείται συστηματικά στο χώρο του φωτισμού, με 

σκοπό: 

 

 την πώληση φωτιστικών και συστημάτων διαχείρισης φωτισμού 

 

 την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών (μελέτες και μετρήσεις φωτισμού) 

 

 την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων (εγκατάσταση, προγραμματισμός) 



11 Λύσεις Επαγγελματικού Φωτισμού 

Στρατηγικές Συνεργασίες 

H Sielight είναι ο επίσημος συνεργάτης και διανομέας στην ελληνική αγορά των εταιρειών: 

 

 

Three Brands, great expertise! 

OSRAM LIGHTING SOLUTIONS (LS) 



12 Λύσεις Επαγγελματικού Φωτισμού 

Προϊόντα και λύσεις για όλους τους χώρους της Βιομηχανίας 

Γραφεία 

 

 

 

 

 

Εξωτερικός χώρος 

 

 

 

 

 

Αποθήκη 

 

 

 

 

 

Παραγωγή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλεγχος 

 

 

 



13 Λύσεις Επαγγελματικού Φωτισμού 

Πελάτες στη Βιομηχανία 



14 Λύσεις Επαγγελματικού Φωτισμού 

Λύσεις Φωτισμού 

Είμαστε στη διάθεση σας να συναντηθούμε και να βρούμε μαζί λύσεις για το φωτισμό της 

βιομηχανίας σας. 

 

Επικοινωνία: 

 

Αλεξάνδρα Παπαντωνοπούλου 

 

210 7758 570 

694 6003 920  

papantonopoulou@sielight.gr / info@sielight.gr 

www.sielight.gr 
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