Light is life

ES System
ES-SYSTEM designer, udvikler, producerer og integrerer en bred vifte af
LED-belysningsløsninger med høj ydeevne og specifikationsklasse til arkitektoniske,
industrielle og udendørs miljøer. Firmaets succesfulde tilgang er baseret på evnen
til at tilbyde samlede lysløsninger. Virksomheden blev grundlagt i 1990 i Krakow, Polen,
med det ultimative mål at gøre folk i stand til at opleve sundt lys. Firmaet har leveret
løsninger til adskillige projekter i Europa. ES SYSTEM har laboratorie i Krakow,
ca. 750 medarbejdere og 2 moderne fabrikker.
ES SYSTEM har ca. 260 forskellige lyssystemer baseret på over 6.000 produktnumre.
Fabrikken er også i stand til at lave custommade produkter efter nærmere aftale.
I Danmark repræsenteres ES-SYSTEM af LED Huset, der blev etableret i 2013 med
fokus på LED belysning. LED Huset har været overskudsgivende siden opstarten,
og er AAA rated. Det garanterer vores kunder en god og sund samarbejdspartner
der også er på markedet i morgen. LED Huset samarbejder med elektrikere, arkitekter
og rådgivere indenfor byggesektoren.

Projekter og komplet produktprogram fra ES System
kan ses på www.essystem.pl/en

Udvalgte produkter | Se det komplette produktprogram på www.essystem.pl/en

Why 3 / Why 4 (m. farvet sidelys)
Takket være den unikke konkave form og den hidtil usete 4-vejs lysfordeling
skaber dette produkt en ny kategori af 2-i-1 armaturer - hvor det dekorative
møder det funktionelle. To separate kredsløb til belysningskontrol af armaturets
sider og dens top og bundoptik giver interiøret en helt ny dimension. Hurtig
installation i CLICK-systemet. Nem, værktøjsfri justering af fjederhøjde. Versioner
med CASAMBI trådløs belysningskontrol er også tilgængelige.

FX35 RR
Med sine kompakte dimensioner passer dette armatur perfekt sammen med
omgivelserne. Minimalistisk design - glatte sider uden fordybninger. Fremragende dimensionsforhold. Et låg af støbt aluminium uden synlige skruer.
Valgfri separat lysstyring til direkte og indirekte lys. Den indirekte og direkte
lysfordeling øger ensartetheden af fordelingen af lysintensiteten og reducerer
kontrasten, som har en positiv effekt på arbejdsvilkårene. Designet til at give
behagelig belysning i lange arbejdstimer. Bundoptik installeret i CLICK-systemet.
Adgang til (og udskiftning af) strømforsyningen fra bunden af armaturet. Armaturet kan fremstilles i en hvilken som helst RAL farve.

Cyberia FX
Den støbte aluminiumskonstruktion med høj renhed blev udformet for at maksimere potentialet i LED-teknologien. Dette armatur er udstyret med forskellige
optiske systemer i form af bl.a. højtydende polykarbonatlinser med tre lysfordelingsvarianter, der er optimeret til industrielle anvendelser. Optikken kan
beskyttes af hærdet glas, der er modstandsdygtigt over for ugunstige arbejdsforhold. Desuden kan dette armatur let tilpasses til mange forskellige rum
takket være den valgfrit justerbare monteringsbeslag og det faktum, at den er
velegnet til drift i både høje og lave omgivelsestemperaturer. CYBERIA FX er et
fremragende valg til industrielle og tekniske installationer.
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Geco mini
En moderne downlight til indbygning i lofter. GECO-systemet kan konfigureres
frit ved hjælp af en lang række komponenter. Dens modulopbygning og “CLICK”
fastgørelse gør det muligt hurtigt at ændre armaturet. Takket være dens kompakte
dimensioner er det et glimrende valg for butikker, klubber og hotelreceptioner.
GECO MINI er udstyret med optik, som kan vippes. Versioner med rund og firkantet
ramme er tilgængelige, og fås i forskellige størrelser.

Why S1
Et system fremstillet af unikke, konkave, ekstruderede aluminiumsprofiler.
Bunddiffusoren er lavet af satin PMMA, der sikrer ensartet lysfordeling, mens
den transparente diffusor øverst garanterer armaturets højeste effektivitet.
Versioner med separat lysstyring til direkte og indirekte lys er også tilgængelige.
Nem, værktøjsfri justering af installationshøjde. Glat cover uden synlige skruer.
Et meget elegant armatur

Triangle
Et armatursystem med ubegrænsede muligheder for oprettelse af tredimensionelle strukturer takket være en kombination af større og mindre versioner
samt de klassiske farver i sort og hvid og forskellige monteringshøjder. Passager
i indkøbscentre, kommunikationscentre, hoteller og lejligheder er de perfekte
steder at bruge dette system. Den ekstruderede aluminiumsprofil med en
asymmetrisk monteret mikroprismatisk eller opaliseret diffusor giver armaturet
et unikt look. Justering af armaturets suspensionshøjde er værktøjsfri.

LED Huset
LED Huset blev etableret i 2013, og har lige siden åbningen
haft fokus på at levere kvalitet og “lys med omtanke”.
Firmaet har igennem en årrække opbygget en tæt kontakt til nøje
udvalgte producenter der har eksisteret i mange år og har stor ”knowhow” på området
for LED produkter. Storindkøb og tæt samarbejde om udvikling med producenten gør,
at vi er i stand til at tilbyde markedets bedste produkter til en fornuftig pris.
LED Huset har gennem årene løst vidt forskellige belysningsopgaver
for alt fra landbrug og industri til campingpladser, rideskoler og mange
andre erhverv. Fælles for alle løsninger har været, at kunderne har
fået markant bedre lys samt besparelser på elregningen.
Ved konvertering fra konventionelt lys til LED-belysning, er det muligt
at opnå energitilskud. Vi hjælper naturligvis gerne vores kunder med at
søge disse tilskud.

Kontakt os på tlf. 30 14 36 16 hvis du vil
vide mere om udvalget fra ES System.
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