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HUMAN CENTRIC LIGHTING
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DALI



ES-SYSTEM – najważniejsze fakty

• Największy producent i dystrybutor oświetlenia w Polsce o rosnącej obecności międzynarodowej

• Firma projektuje, wdraża i produkuje szeroką gamę wysokowydajnych rozwiązań oświetleniowych 

w technologii LED wyspecjalizowanych do zastosowań komercyjnych, przemysłowych, handlowych 

i przestrzenie zewnętrznych

• Wszystkie produkty powstają w 2 nowoczesnych zakładach produkcyjnych w Polsce

• Firma prowadzi 9 oddziałów w kluczowych miastach na terenie Polski

• Działalność globalna jest realizowana przez międzynarodowy zespół sprzedaży, który ściśle współpra-

cuje z dystrybutorami w ponad 59 krajach 

• Zaufana marka premium, zdobywca wielu prestiżowych nagród oświetleniowych, w tym  

German Design Award, Lux Award i Iconic Award

ROSNĄCA OBECNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OŚWIETLENIOWE

Obiekty
komercyjne

Obiekty
przemysłowe

Obiekty
handlowe

biura
sport & wypoczynek

kulturaa & sztuka

centra handlowe
sklepy detaliczne

salony samochodowe

Obiekty
zewnętrzne

elewacje multimedialne
oświetlenie uliczne
zabytkowe budynki

zakłady produkcyjne
magazyny

parkingi

GDAŃSK

WILKASY

WARSZAWA
ŁÓDŹ

ŚLĄSK
WROCŁAW

POZNAŃ

KRAKÓW RZESZÓW

SZCZECIN

LUBLIN

Usługi doradcze i projektowanie oświetlenia

• Szybki czas reakcji na zapytania produktowe
• Planowanie oświetlenia: od koncepcji do projektu oświetlenia
• Planowanie zarządzania oświetleniem

Zarządzanie projektem

• Indywidualne opracowanie projektu odpowiadające na potrzeby inwestora

• Współpraca z wykonawcami, inżynierami, architektami i projektantami oświetlenia

Usługi specjalistyczne

• Wdrażanie systemów zarządzania oświetleniem – sprzętu i oprogramowania

• Uruchamianie systemów sterowania

ROSNĄCY ZASIĘG MIĘDZYNARODOWY

KOMPLEKSOWA OFERTA USŁUG

krajów 
z realizacjami 

ES-SYSTEM

aktywnych dystrybutorów  
na całym świecie

zespołów 
sprzedaży

100 150+ 90
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Historia ES-SYSTEM rozpoczęła się w Krako-
wie w 1990 roku. Dotychczasowe doświad-
czenie w oświetlaniu najbardziej wymagają-
cych przestrzeni, inwestycje w nowoczesne 
technologie, troska o środowisko naturalne 
oraz ciągły rozwój stały się znakiem rozpo-
znawczym firmy i pozwoliły jej stać się za-
ufanym partnerem biznesowym.

Historia Nazwa

ES-SYSTEM

Nazwa ES-SYSTEM podkreśla objętą od sa-
mego początku strategię rozwoju. Pierw-
szy człon jest skrótem od angielskiego 
określenia Energy Saving i promuje ideę 
oszczędzania energii, drugi opisuje formułę 
projektowania, wykonywania i stosowania 
produktów ES-SYSTEM.

Misją ES-SYSTEM jest dostarczanie ener-
gooszczędnych, innowacyjnych i kom-
pleksowych rozwiązań oświetleniowych, 
minimalizacja negatywnego wpływu na 
środowisko naturalne oraz dbanie o mak-
symalny komfort i zdrowie użytkowników. 

ES-SYSTEM jest liderem we wdrażaniu opraw w tech-
nologii LED. Oferuje swoim klientom innowacyjne pro-
dukty i technologie, które poprawiają komfort życia, 
zapewniają lepszą wydajność i energooszczędność.

Uważne słuchanie klientów, tworzenie projektów od-
powiadających na ich indywidualne potrzeby, a także 
szerzenie dobrych praktyk w zakresie oszczędzania 
energii oraz dbałość o środowisko są dla ES-SYSTEM 
priorytetem i są widoczne w każdym aspekcie dzia-
łalności firmy. Codzienna praca zgodna z objętą misją 
w sposób naturalny ukształtowała trzy najważniejsze 
filary działalności ES-SYSTEM: 

CZŁOWIEK, PRODUKT i ŚRODOWISKO

Wszystkie produkty  
z portfolio firmy są 
w 100% LED

Misja

Misją ES-SYSTEM jest dostarczanie energo-
oszczędnych, innowacyjnych i komplekso-
wych rozwiązań oświetleniowych, minima-
lizacja negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne oraz dbanie o maksymalny kom-
fort i zdrowie użytkowników. 
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W
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Człowiek to najważniejsza wartość. To ludzie budu-
ją trwałe i pozytywne relacje z otoczeniem, zarów-
no biznesowym, jak i społecznym. Dzięki doświad-
czeniu, zaangażowaniu i trosce o innych powstają 
słuszne decyzje i najlepsze rozwiązania mające na 
uwadze nasze wspólne dobro i jego ochronę.

CZŁOWIEK

Strategia rozwoju ES-SYSTEM zakłada umacnianie pozycji krajowego lidera w branży oraz dy-
namiczny rozwój sprzedaży eksportowej na rynkach Unii Europejskiej i innych wysoko rozwi-
niętych państw. Jej wdrażanie możliwe jest dzięki dużemu doświadczeniu oraz innowacyjnej 
ofercie, na którą nie składają się już tylko poszczególne produkty, a autorskie rozwiązania 
stanowiące w pełni sterowalne, nowoczesne systemy oświetleniowe. Rozwiązania te doce-
niane są przez międzynarodowe jury na całym świecie, przynosząc produktom ES-SYSTEM 
prestiżowe nagrody i wyróżnienia.

Powstające w centrum badawczo-wdrożeniowym 
nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiąza-
nia, w które wyposażone są produkty ES-SYSTEM 
zapewniają uzyskanie maksymalnej energo-
oszczędności i bezpieczeństwa. Pełna oferta roz-
wiązań niejednokrotnie wyprzedza oczekiwania 
klientów, przynosząc im maksymalny komfort użyt-
kowania.

W trosce o stałe zmniejszanie negatywnego oddzia-
ływania na środowisko ES-SYSTEM dba o dostarcza-
nie energooszczędnych i bezpiecznych produktów, 
redukcję emisji CO2, a także eliminację niegospo-
darności i właściwą gospodarkę odpadami.

PRODUKT

ŚRODOWISKO

8

98 COMPANY PROFILE COMPANY PROFILE www.essystem.plwww.essystem.pl



CZŁOWIEK
Człowiek jest najważniejszą wartością ES-SYSTEM. Zarówno 
pracownicy, jak i partnerzy biznesowi, przedstawiciele świata 
nauki, architekci oraz projektanci poprzez swoje wartości, ma-
rzenia, zaangażowanie i cele stanowią podstawę sukcesu firmy.

ES-SYSTEM konsekwentnie inwestuje w rozwój pracowników 
i budowanie trwałych relacji z otoczeniem biznesowym, wie-
rząc, że jest to podstawą każdego zrównoważonego rozwoju.

PRACOWNIK

KLIENT

DOSTAWCA

Pracownicy to jedna z największych wartości ES-SYSTEM 
Ich wiedza, doświadczenie, umiejętności i nieustanna chęć 
rozwoju bezpośrednio przyczyniają się do sukcesów fir-
my. Chcąc zapewnić im jak najlepsze środowisko pracy ES-
-SYSTEM dba o ich bezpieczeństwo oraz zapewnia warunki 
do utrzymania odpowiedniego balansu pomiędzy życiem 
prywatnym i zawodowym.

Podstawową zasadą obowiązującą w firmie jest wzajemny 
szacunek i otwarta komunikacja pomiędzy pracownikami 
na każdym szczeblu. Wpływa to pozytywnie na atmosferę 
twórczej współpracy, która w efekcie przynosi innowacyjne 
projekty. Dostęp do szkoleń zawodowych i menedżerskich, 
kursy językowe i prywatna opieka medyczna zapewniają 
odpowiedni komfort pracy i umożliwiają pracownikom nie-
ustanny rozwój.

ES-SYSTEM inwestując w rozwój pracowników nie zapomi-
na o ich zainteresowaniach i życiu prywatnym. Elastyczny 
czas pracy, działania integracyjne, akcje charytatywne i spo-
łeczne oraz wspieranie różnych aktywności fizycznych pro-
centują zgraną, zaangażowaną i pełną pasji załogą.

Konsekwencją silnych tradycji żeglarskich założycieli firmy 
jest organizacja corocznych regat powiązanych z przedsię-
wzięciem charytatywnym na rzecz wybranej organizacji po-
żytku publicznego. Frekwencja pokazuje, że taka integracja 
jest niezwykle ważna dla wszystkich pracowników i tradycja 
ta będzie mocno pielęgnowana w przyszłości.

ES-SYSTEM pragnąc zachować najwyższe standardy współ-
pracy zarówno pomiędzy pracownikami, jak i klientami 
wprowadził Kodeks Etyczny, który odpowiednio reguluje 
relacje firmy z otoczeniem.

PRACOWNICY
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ES-SYSTEM współpracuje z dostawcami towarów, ma-
teriałów, surowców, urządzeń, a także korzysta z usług 
firm transportowych oraz świadczących usługi serwi-
sowe i doradcze. Dostawcami są zarówno firmy krajo-
we, jak i wiodący europejscy producenci, którzy uzy-
skali pozytywną ocenę w procesie kwalifikacji i oceny 
pod względem spełniania wymagań krytycznych dla 
jakości (CTQ – Critical To Quality).

W trosce o wszystkich użytkowników produktów 
ES-SYSTEM dobór komponentów, materiałów i ich 
późniejszy transport jest procesem bardzo istotnym 
i zawsze poprzedzony jest odpowiednim audytem, za-
równo przyszłych, jak i obecnych partnerów. Podczas 
audytów kontrolowane są takie obszary jak: prawa 
człowieka, procedury ochrony środowiska, bezpie-
czeństwo pracowników i higiena pracy. Kontrole te od-
bywają się według sprecyzowanych reguł i kryteriów 
uwzględniających zasady społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu, interesy społeczne i ochronę środowiska.

• posiadanie polityki ochrony 
pracowników przed dyskrymi-
nacją

• zapewnienie pracownikom 
wolności zrzeszania się 

• zatrudnianie zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa

• posiadanie Kodeksu Etyki 
Biznesu

• zapewnienie bezpiecznego 
środowiska pracy

Dostawcy

Zakres weryfikowanych informacji 
w obszarze praw pracowników za-
trudnianych przez dostawcę obej-
muje:

Klienci ES-SYSTEM to m.in. architekci, projektanci 
wnętrz, lighting designerzy, projektanci elektrycy, in-
westorzy, generalni wykonawcy, deweloperzy, instala-
torzy, dystrybutorzy oraz hurtownie. 
Indywidualne traktowanie, pełne zrozumienie ich po-
trzeb i tego, czym kierują się podczas podejmowania 
decyzji to główne zasady budowania relacji bizneso-
wych przez pracowników ES-SYSTEM. 
Współpraca to znacznie więcej niż doprowadzenie do 
finalizacji zakupu. To stała opieka, zrozumienie i ela-
styczność na zmieniające się założenia projektów. Ta-
kie podejście w relacjach z klientami owocuje długolet-
nią współpracą, która pozwala firmie utrzymać się na 
pozycji lidera branży. 

Klienci

Wszystkie nakłady pracy podyktowane są wrażliwością na drugiego człowieka, 
troską, by użytkował wartościowy produkt stworzony i dostarczony z pełną od-
powiedzialnością za środowisko naturalne. 
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Ponad milion parametrów
oświetleniowych w jednym miejscu

www.essystem.pl

Energy Saving

Cel i kierunek działań ES-SYSTEM  
w zakresie powstawania  

produktów wyznacza hasło

PRODUKTY
Pełna oferta rozwiązań produktowych dzieli się na:

Portfolio firmy zawiera pełną ofertę nowoczesnych i wyspecjali-
zowanych produktów przeznaczonych dla środowisk architekto-
nicznych, przemysłowych, handlowych oraz miejskich. Liczba sys-
temów oświetleniowych, ich rodzin i kodów produktowych cały 
czas ulega zmianie, aby w jak najlepszym stopniu odpowiadać na 
zapotrzebowanie rynku.

Autorskie systemy sterowania powstały, by zapewnić aktywne, 
wygodne i bezpieczne zarządzanie oświetleniem. Wykorzystanie 
potencjału koncepcji IoT (ang. Internet of Things) pozwoliło firmie 
ES-SYSTEM usprawnić codzienne aktywności człowieka.

Oferowane rozwiązania ES-SYSTEM powstają zgodnie z nowocze-
sną formułą 3xS - Sensor, Software, Service. 
Sensor odpowiada za zmniejszenie zużycia energii elektrycznej do 
około 70%. Software gwarantuje proste i intuicyjne rozwiązania 
dostępne z poziomu aplikacji mobilnej lub każdej przeglądarki in-
ternetowej. Service zapewnia bezpieczeństwo poprzez dedyko-
wane wsparcie techniczne na każdym etapie realizacji inwestycji.

Oprawy i systemy 
oświetleniowe

Inteligentne 
systemy zarządzania 
oświetleniem

Dzięki własnym fabrykom ES-SYSTEM ma pełną kontrolę nad całym procesem produkcyjnym. W Dobczycach mie-
ści się nowoczesny zakład ES-SYSTEM NT, odpowiedzialny za powstawanie skomplikowanych układów scalo-
nych i modułów elektronicznych. W Wilkasach znajduje się zmodernizowany, mający niezwykłe tradycje zakład, 
w którym produkowane są między innymi niestandardowe rozwiązania zachwycające użytkowników na całym 
świecie.

Pełna i codziennie aktualizowana oferta 
rozwiązań produktowych dostępna na stronie 
www.essystem.pl
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OŚWIETLENIE 
ARCHITEKTONICZNE

OŚWIETLENIE 
ZEWNĘTRZNE

www.essystem.pl

OŚWIETLENIE
AWARYJNE

OŚWIETLENIE 
PRZEMYSŁOWE

SMART LIGHTING

Sterowanie bezprzewodowe

Sterowanie przewodowe

Rozwiązania 
bezprzewodowe

Raptor

Viper

Total

Falcon

Sterowniki 
automatyki Vertex 
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Kompleksowe 
rozwiązania oświetleniowe

Kompleksowe rozwiązania oświetleniowe ES-SYSTEM powstają z wyko-
rzystaniem opisanej już wcześniej nowoczesnej formuły 3xS - Sensor, So-
ftware, Service. Takie podejście do projektowania oraz możliwości, jakie 
daje technologia LED pozwalają firmie na dynamiczny rozwój oferty.

Wszystkie systemy oświetleniowe znajdujące się w portfolio firmy to pro-
dukty w 100% LED-owe. Technologia LED pozwala elastycznie podcho-
dzić do projektowania samych opraw, a także realizować złożone koncep-
cje oświetleniowe w różnych przestrzeniach:

Biura

Hotele i apartamenty

Sklepy i galerie handlowe

Instytucje kultury

Przestrzenie przemysłowe i techniczne

Obiekty sportowe

Obiekty użyteczności publicznej

Oświetlenie miejskie, drogowe i iluminacje

Aby w pełni wykorzystać potencjał oświetlanych przestrzeni i sprawić, by 
dana inwestycja była funkcjonalna i nowoczesna, niezbędna jest imple-
mentacja inteligentnych systemów sterowania. Autorskie rozwiązania 
ES-SYSTEM obejmują szereg metod mających na celu pomoc w komplek-
sowym zarządzaniu oświetleniem. Podstawowe funkcjonalności syste-
mów sterowania zapewniają nadzór nad całą instalacją oświetleniową 
oraz jej diagnozę połączoną z odpowiednim raportowaniem stanu opraw. 
Najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania pozwalają na 
elastyczne dostosowanie oświetlenia do aktualnych potrzeb użytkowni-
ków.

Wszystkie systemy 
oświetleniowe 
znajdujące się w port-
folio firmy to produkty  
w 100% LED-owe
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Oświetlamy 
każdą 

przestrzeń

Hotele i apartamenty

Instytucje kultury
Oświetlenie miejskie, drogowe 

i iluminacje

Sklepy i galerie handlowe

Obiekty sportowe

Obiekty przemysłowe i techniczne

Obiekty użyteczności publicznej

Biura
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Zakłady produkcyjne

ES-SYSTEM 
WILKASY

ES-SYSTEM 
NT

Obie fabryki ES-SYSTEM 
zlokalizowane są w Polsce, 
na terenach Specjalnych Stref 
Ekonomicznych.



Historia tego miejsca sięga 1947 r. kiedy to zostały otwarte 
Warsztaty Wydzielone Naprawy Maszyn Rolniczych. Po dzie-
sięciu latach działalności warsztatu nastąpiła zmiana profilu 
produkcji na utrzymaną do dziś branżę oświetleniową. Od 
1999 roku właścicielem tego zakładu, o łącznej powierzchni 
ponad 30 000 m2, jest ES-SYSTEM S.A. Po szeregu gruntow-
nych modernizacji przeprowadzonych przez nowego właści-
ciela zakład produkuje nowoczesne systemy oświetleniowe.

Rok 2007 przyniósł kolejne inwestycje i zmiany, które 
tchnęły nowe życie w mury zakładu i zyskał on nowe ob-
licze. Został wyposażony w nowoczesne technologie: 
maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, wykrawarki la-
serowe, giętarki czy wycinarki sterowane numerycznie. 
Obecnie nastawiony jest na produkcję korpusów do opraw 
z tworzyw sztucznych i blach. Centrum obróbcze w Wilka-
sach to jedna z największych inwestycji ES-SYSTEM.

KLIKNIJ i poznaj zakład Wilkasy z bliska

Zakład produkcyjny

Zautomatyzowane linie produkcyjne:  
malowanie, walcowanie, obróbka blach

Malowanie, montaż, zautomatyzowane  
linie okablowania

Laboratorium i biura: kontrola jakości,  
konstrukcja, technologie, logistyka

Odlewy aluminiowe, maszyny CCD do prototypowania 
(wiertarki sterowane komputerowo), frezarki i wier-
tarki CNC, formowanie wtrysków, wytłaczanie, termo-
formowanie, obróbka duroplastu, cięcie laserowe, me-
talizacja próżniowa, warsztat produkcji narzędzi

Dział produktów na zamówienie

Warsztat prototypowania 

Technologia produkcyjna
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Zakład produkcyjny

Linie produkcyjne modułów elektrycznych SMT 

Możliwość montażu komponentów elektronicznych

Możliwość montażu komponentów THT 

Stacja do lutowania falowego

Automatyczne stacje programowania

Automatyczne testy funkcjonalne

Automatyczna kontrola optyczna (AOI)

Automatyczna separacja modułów awaryjnych i LED-owych

Stacja pakowania modułów awaryjnych i LED-owych

Technologia produkcyjna

ZOBACZ jak powstają nowe technologie

Zakład produkcyjny ES-SYSTEM NT o łącznej powierzch-
ni 6 400 m2 znajduje się w Małopolsce i wyposażony jest 
w najnowocześniejsze technologie. Posiada cztery linie 
produkcyjne, dwa lasery znakujące oraz system wizyjnej 
kontroli. Największe inwestycje ES-SYSTEM NT obejmują 
linie do montażu modułów elektronicznych w technolo-
gii SMT, tj. montażu powierzchniowego oraz do znakowa-
nia laserowego wyrobów elektronicznych bezpośrednio 
w ciągu technologicznym, a także automatycznego testu 
optycznego. Funkcjonalność nowoczesnych, zarządzanych 
przez jeden system linii produkcyjnych znacząco przyśpie-
sza i ulepsza proces wytwarzania i kontroli produktów, 
co miało bezpośredni wpływ na zwiększenie wydajności 
produkcji o 40%. W zakładzie produkcyjnym funkcjonuje 
rozbudowany, 9-cio kamerowy system optyczny linii do 

automatycznego testowania opraw, oparty na technolo-
gii RFID, która wykorzystuje fale radiowe do identyfikacji 
osób i przedmiotów na odległość. Rozwiązanie to pozwala 
na zapisywanie całej historii produkcji (product tracking). 
Gromadzi ono wszelkie informacje o komponentach zasto-
sowanych ze stanów magazynowych dokładnie wskazu-
jąc w jakich produktach zostały zamontowane. Kolejnymi 
funkcjonalnościami wdrożonych technologii są w pełni au-
tomatyczne stanowiska programująco-testujące odpowie-
dzialne za elektryczny pomiar modułów elektronicznych. 

W obu zakładach produkcyjnych funkcjonuje program prak-
tyk dla uczniów lokalnych techników i szkół zawodowych. 
Z roku na rok taką formą współpracy obejmowana jest co-
raz większa liczba osób. 
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wyznaczania bryły fotometrycznej na fotometrze 
ramiennym,

pomiaru całkowitego strumienia świetlnego  
(lumenomierz kulisty – kula Ulbrichta),

badań wpływu promieniowania optycznego na 
organizm człowieka (bezpieczeństwo fotobiolo-
giczne),

badań odporności opraw na warunki środowiskowe 
w precyzyjnie ustalonych temperaturach (od -40°C 
do 150°C) oraz poziomie wilgotności (od 5% do 
98%) w komorze klimatycznej,

testy bezpieczeństwa elektrycznego (pomiary 
rezystancji i wytrzymałości elektrycznej izolacji, 
prądu rażeniowego i prądu przewodu ochronnego, 

pomiarów emisji zakłóceń promieniowanych przy 
użyciu anteny Van Veen Loop,

badań kompatybilności elektromagnetycznej EMC,

badań termicznych opraw,

testów wytrzymałości mechanicznej opraw  
oświetleniowych,

testów odporności na płomień i zapłon, próba  
przy użyciu rozżarzonego drutu niklowo-chromowego  
w komorze palności,

testów odporności na wnikanie wody (szczelności) 
IPX3–IPX8,

testów odporności na wnikanie ciał stałych  
IP2X–IP4X,

testów odporności na wnikanie pyłu IP5X–IP6X 
w komorze pyłowej.

W laboratorium realizowane są kompleksowe badania z zakresu:

ES-SYSTEM dysponuje własnym, akredytowanym 
przez BBJ laboratorium, posiadającym status labora-
torium nadzorowanego SMT. Jest to jedna z czterech 
prywatnych placówek badawczych tej klasy w Pol-
sce działająca w branży oświetleniowej. 

Odbywają się tam liczne testy i badania wszystkich 
wyprodukowanych opraw. Dzięki temu klienci mogą 
mieć pewność, że kupują rzetelnie sprawdzone i bez-
pieczne produkty. 

Laboratorium

W laboratorium wykonywane są również bardzo 
ważne badania dotyczące bezpieczeństwa fotobio-
logicznego opraw oświetleniowych. ES-SYSTEM jako 
pierwszy producent w Polsce podjął się propagowa-
nia pojęcia bezpieczeństwa fotobiologicznego i od 
lat uświadamia użytkowników, że niebieskie światło 
LED-owe nie musi być niebezpieczne. Ocena pozio-
mu zagrożenia fotobiologicznego promieniowania 
optycznego emitowanego przez oprawy oświetle-
niowe jest złożonym działaniem. Wymaga ona po-
siadania specjalistycznej, odpowiednio kalibrowanej 
aparatury pomiarowej, a także wysokich kompetencji 
technicznych personelu. Laboratorium ES-SYSTEM 
spełnia wszystkie te wymagania, dlatego testy doty-
czące bezpieczeństwa fotobiologicznego odbywają 
się tam cyklicznie.

Zarówno sztuczne, jak i naturalne źródła promie-
niowania optycznego mogą stwarzać poważne za-
grożenia fotobiologiczne dla oczu i skóry człowie-
ka. Szczególnie niebezpieczne jest promieniowanie 
nadfioletowe. Jednak ekspozycja na promieniowa-

nie widzialne i podczerwone również może być 
szkodliwa przy przekroczeniu pewnych poziomów 
ilościowych, dlatego ocena poziomu zagrożenia 
fotobiologicznego jest kluczowa. Podstawę do 
klasyfikacji opraw oświetleniowych pod kątem ich 
oddziaływania fotobiologicznego stanowią cztery 
grupy ryzyka: od 0 do 3.

100% wytwarzanych  
przez ES-SYSTEM produktów 
nie stwarza realnego zagro-
żenia fotobiologicznego. 

Dyrektywy LVD 
Normy zharmonizowane:

Dyrektywy EMC
Normy zharmonizowane:

Dyrektywy RoHS
Normy zharmonizowane:

PN-EN 60598-1:2015-04
PN-EN 60598-2-2:2012
PN-IEC 598-2-1:1994
PN-EN 62471:2010

PN-EN 55015:2013-10
PN-EN 61000-3-2:2014-10
PN-EN 61000-3-3:2013-10
PN-EN 61547:2009

2011/65/UE 
PN-EN 50581:2013-03 

KLIKNIJ i poznaj laboratorium ES-SYSTEM
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Zarządzanie 
oświetleniem

Chcąc jak najlepiej wykorzystać potencjał 
IoT, ES-SYSTEM opracował zaawansowane 
systemy sterowania, które zapewniają ak-
tywne zarządzanie oświetleniem. Światło 
przyszłości wpływa na samopoczucie czło-
wieka, wspiera jego koncentrację, proces le-
czenia i zwiększa poczucie bezpieczeństwa. 
Wdrażanie tych nowoczesnych rozwiązań 
wiąże się również z dbałością o energo-
oszczędność budynków i troską o środowi-
sko naturalne.

Zastosowanie inteligentnych rozwiązań 
oświetleniowych pozwala na aktywne za-
rządzanie instalacją w całym budynku, co 
pozwala uzyskać oszczędność kosztów 
energii elektrycznej sięgającą nawet 80% 
w stosunku do konwencjonalnych, niestero-
wanych rozwiązań.

Implementacja inteligentnych systemów 
sterowania jest nieograniczona, a ich wybór 
zależy od wielkości inwestycji i efektu jaki 
chcemy osiągnąć. Można zdecydować się na 
najnowocześniejsze rozwiązania na etapie 
tworzenia nowego projektu, bądź wspo-
móc istniejącą już instalację urządzeniami 
pośredniczącymi, które pozwolą na bez-
przewodowe sterowanie oprawami. W za-
leżności od wybranego rozwiązania system 
sterowania dostępny jest za pomocą aplika-
cji mobilnej lub z poziomu dowolnej przeglą-
darki internetowej.

Zaawansowany system automatyzacji oświetlenia 
charakteryzujący się zaawansowanymi możliwościa-
mi testowania, raportowania i konfiguracji

Oryginalne rozwiązanie ES-SYSTEM, które jednoczy 
wszystkie obsługiwane oprawy, upraszcza urucho-
mienie i redukuje koszty eksploatacji

W pełni konfigurowalne rozwiązanie do kreatywnych 
i wymagających projektów medialnych i zastosowań 
architektonicznych

Big4 składa się z 16 sterowników, które umożliwiają 
bezprzewodowe zarządzanie oświetleniem za pomo-
cą technologii Bluetooth

Bezprzewodowy system oświetlenia, który jest kom-
patybilny z systemami detekcji ruchu i oświetlenia 
oferujący zdalne aktualizacje oprogramowania

Portfolio ES-SYSTEM obejmuje produkty do przewodowego 
i bezprzewodowego sterowania. 

STEROWANIE PRZEWODOWE:

STEROWANIE BEZPRZEWODOWE:

VERTEX

DMX

GridEye

Big4

ZLight
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Potencjał inteligentnych systemów 
sterowania

Obiekty medyczne

Oświetlenie dostosowane do wspierania procesu le-
czenia i rekonwalescencji pacjentów. Realizacja har-
monogramów scen świetlnych zwiększa bezpieczeń-
stwo pacjentów i personelu szpitalnego.
 .

Warunki oświetleniowe, które pomagają pracowni-
kom lepiej skupić się na swojej pracy. Równomierne 
oświetlenie miejsca pracy przez cały dzień niezależ-
nie od dostępności naturalnego światła.

Oświetlenie można zindywidualizować w różnych 
pokojach, zwiększając komfort pobytu gości.
Rozwiązania oświetleniowe, które automatycznie 
dostosowują oświetlenie do potrzeb użytkownika 
i jednocześnie zapewniają maksymalną efektyw-
ność energetyczną.

Biurowce

Hotele i apartamenty

Zintegrowanie systemów oświetleniowych z zaawansowanymi rozwiązaniami z zakresu 
zarządzania oświetleniem przynoszą, oprócz oszczędności energii, szereg innych prak-
tycznych korzyści. Poznaj przykładowe benefity w poniższych, wybranych przestrze-
niach.

Obiekty przemysłowe

Całkowicie zdalne sterowanie całą siecią oświetle-
niową zwiększające efektywność energetyczną. 
Komfort i bezpieczeństwo w wielozmianowym sys-
temie pracy dzięki zastosowaniu specjalnych harmo-
nogramów oświetlenia.

Modelowanie przestrzeni handlowej światłem, aby 
zapewnić funkcjonalny podział w strefach zakupów 
i relaksu. Tworzenie intuicyjnych tras komunikacyj-
nych w celu ułatwienia znajdowania poszukiwanych 
miejsc.

Oszałamiające iluminacje fasad i funkcjonalne sceny 
świetlne zwiększają prestiż obiektu. Wystarczające 
oświetlenie niezależnie od pory dnia i warunków po-
godowych.

Sklepy i galerie handlowe

Tereny zewnętrzne
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INTUICYJNE I FUNKCJONALNE 
ZARZĄDZANIE OŚWIETLENIEM ZAPEWNIA:

Diagnostyka opraw
• utrzymywanie żądanego 

natężenia na miejscu pracy
• raporty z testów respekto-

wane przez służby strażackie
• testy funkcjonalne oraz 

autonomii
• formatowanie baterii

• aktualny stan opraw

Iluminacje
• imponujące animacje świetlne 

we wnętrzach i na fasadach 
budynków

• nieograniczona skalowalność 
systemu

• integracja z BMS
• RGB/RGBW
• światło monochromatyczne

Rozwiązania zgodne 
z ideą HCL

• CIRCADIAN
• DYNAWHITE
• oświetlenie adaptacyjne
• oprawy kompatybilne z HCL
• przełączniki kompatybilne z HCL

Funkcjonalności
• identyfikacja opraw 
• grupowanie opraw
• konfiguracja scen
• oświetlenie adaptacyjne
• harmonogramy i kalendarz scen
• dimmery / przełączniki
• czujniki światła i ruchu

3000 K5000 K 4000 K

5500K 3500K

zachód 
słońca

pełne słońce

1900K

światło 
świecy

2700K

światło 
żarówki

kolor neutralny kolor ciepłykolor zimny

7000K

pochmurne 
niebo

System sterujący temperaturą barwową tworzy do-
wolną atmosferę w zależności od aktualnych prefe-
rencji użytkowników oświetlenia i jest realizowany 
oprawami oświetleniowymi o specjalnie zaprojekto-
wanym układzie LED.

Regulacja poziomu jasności światła daje użytkow-
nikom możliwość dostosowania natężenia do aktu-
alnych potrzeb, podnosi komfort użytkowania i ma 
wpływ na uzyskiwanie znaczących oszczędności zu-
życia energii elektrycznej.

W pełni zautomatyzowany system oświetlenia ada-
ptacyjnego za pomocą sensorów zbiera informacje 
o natężeniu światła dziennego i automatycznie do-
stosowuje poziom natężenia światła sztucznego 
opraw oświetleniowych w pomieszczeniu.

Zmiana temperatury barwowej 
(DYNAWHITE)

Zmiana natężenia światła

Oświetlenie adaptacyjne
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Dział Rozwoju i Badań, znajdujący się w strukturach 
ES-SYSTEM stale prowadzi badania, ulepsza, rozwija 
i wdraża najnowsze rozwiązania w zakresie HCL. Dodat-
kowo firma ściśle współpracuje z różnymi ośrodkami ba-
dawczymi, gdzie dokonuje się analizy wpływu światła na 
człowieka. W środowisku akademickim firma nawiązała 
współpracę m.in. z dr Kathariną Wulff z Instytutu Chro-
nobiologii i Snu Uniwersytetu Oksfordzkiego w Wielkiej 
Brytanii, która opisała jedną z opraw wyposażoną w sys-
tem CIRCADIAN jako produkt najbardziej zaawansowany 
technologicznie.

Natomiast dr nauk medycznych, Timo Partonen z Pań-
stwowego Instytutu Zdrowia i Pomocy Społecznej w Fin-
landii odniósł się do naszej realizacji z wykorzystaniem 
technologii CIRCADIAN.

W 2017 roku za pracę nad CIRCADIAN RHYTHYM, 
Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash i Michael W. Young 
otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii 
i medycyny.

to kwintesencja najważniejszych fila-
rów ES-SYSTEM. Pomysłodawcą i istotą tej 
technologii jest człowiek, a opracowane 
przez niego rozwiązania służą innym, 
przynosząc komfort i bezpieczeństwo 
oraz minimalizując negatywny wpływ na 
środowisko. 

CIRCADIAN

„Ekspozycja na światło przez odpowiednią ilość czasu działa ko-
rzystnie nie tylko na leczenie sezonowych zaburzeń nastroju, 
lecz także na leczenie zaburzeń depresyjnych niezależnych od 
pory roku, a także zaburzeń okołodobowego rytmu snu. Idea CIR-
CADIAN wpisuje się w oparte na dowodach podejście do leczenia 
wyżej wymienionych zaburzeń psychicznych i wspiera postępo-
wanie kliniczne z nimi związane.” 

„Po rozmowie z firmą ES-SYSTEM na temat tego, co jest techno-
logicznie możliwe, wykorzystując najnowsze diody z widmowym 
rozkładem mocy zbliżonym jak najbardziej do światła słoneczne-
go, z regulacją intensywności świecenia w zależności od natęże-
nia światła dziennego metody firmy ES-SYSTEM projektowania 
instalacji oświetleniowych będących w harmonii z rytmem dobo-
wym człowieka są najbardziej zaawansowanymi, z jakimi się do-
tychczas spotkałam.”

 dr Katharina Wulff, Instytut Chronobiologii i Snu Uniwersytetu Oxfordzkiego w Wielkiej Brytanii

dr Timo Partonen, Państwowy Instytut Zdrowia i Pomocy Społecznej, Finlandia
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Projektowanie oświetlenia zgodnego z ryt-
mem okołodobowym różni się zasadniczo 
od standardowego. Tradycyjne podejście 
koncentruje się przede wszystkim na wi-
doczności, minimalizacji efektu olśnienia 
i cienia, oddaniu barwy i bezpieczeństwie. 
Projektując oświetlenie zgodne z ideą Hu-
man Centric Lighting, ważne jest, aby roz-
ważyć natężenie światła, spektrum i czas 
ekspozycji. Jeśli światło emitowane przez 
oprawę ma skutecznie dążyć do imita-
cji światła słonecznego, nie może świecić 

punktowo. Badania naukowe pokazują, że 
najbardziej efektywne są te oprawy, któ-
re działają powierzchniowo, sprawiając, że 
emitowane światło – jak słońce – nie tylko 
trafia bezpośrednio, ale także poprzez od-
bicie.

Chcąc zminimalizować negatywne skutki 
zaburzonego rytmu dobowego, ES-SYSTEM 
wprowadził do oferty oprawy wyposażone 
w technologię CIRCADIAN. 

Circadian

HUMAN CENTRIC 
LIGHTING 

to koncepcja oświetlenia stawia-
jąca człowieka i jego potrzeby 
w centrum projektowania. Chcąc 
dostarczyć zdrowe światło kon-
centrujemy się zarówno na użyt-
kowniku, jak i jego sposobie ko-
rzystania z danej przestrzeni. 
Wprowadzenie systemów naśla-
dujących światło naturalne pozwa-
la zapewnić komfort i dobre samo-
poczucie użytkowników.

biały 4000 K  
+ wzbogacony niebieskim

biały 4000 K – 3000 K

Radość w południe Odprężenie na wieczórEnergia rano

W oprawach CIRCADIAN zastosowano naj-
nowszej generacji moduły LED SunLike fir-
my Seoul Semiconductor oraz specjalistycz-
ne LED-y niebieskie o określonej długości 
fal wzmagające biologiczny efekt wpływu 
światła na rytm dobowej aktywności czło-
wieka. Technologia SunLike została wyróż-
niona nagrodą German Innovation Award 
2019 za innowacyjność w roku 2019 w ka-
tegorii „Rozwiązania oświetleniowe”.

Dzięki CIRCADIAN światło, które 
oświetla miejsce pracy pobu-
dza efektywność, kreatywność 
i czujność niezależnie od dostępu 
światła słonecznego.

biały 3000 K – 2700 K  
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Kompleksowe usługi projektowe

Misją ES-SYSTEM jest dostarczanie kompleksowych roz-
wiązań oświetleniowych, dbanie o oszczędność energii 
oraz komfort i zdrowie użytkowników. Uważne słuchanie 
klientów i odpowiadanie na ich indywidualne potrzeby 
jest dla firmy priorytetem.

Analiza 
projektu

Planowanie

Projektowanie

Logistyka

Obsługa 
posprzedażowa

Produkcja Instalacja
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Konieczność modernizacji oświetlenia po-
dyktowana jest m.in. potrzebą obniżenia wy-
datków na energię elektryczną, zwłaszcza 
w obliczu obserwowanego wzrostu jej cen. 
Kolejnym ważnym aspektem jest ogranicze-

Potencjał w zakresie modernizacji oświetlenia 
jest bardzo duży i dotyczy zarówno wymiany 
tradycyjnych źródeł wyładowczych, jak i po-
prawy jakości już istniejących instalacji LED-o-
wych, które mogą być unowocześnione i przy-
gotowane do wdrożenia zaawansowanych 
systemów sterowania zaprojektowanych do 
aktywnego zarządzania oświetleniem. Imple-
mentacja tych systemów jest nieograniczo-

Wybór profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych stanowi jeden z ważniejszych czyn-
ników przekładających się na zwiększenie energooszczędności i zyskowności inwestycji. 
Powstała w 2017 roku spółka ES-SYSTEM PROJEKTY Sp. z o.o. zajmuje się projektowa-
niem instalacji elektrycznych, a także wszystkimi pracami związanymi z modernizacją 
oświetlenia.

Wymiana instalacji oświetleniowych wyko-
rzystujących tradycyjne źródła wyładowcze 
na oprawy w technologii LED gwarantuje 
poprawę wydajności i oszczędność energii 
sięgającą nawet

Modernizacja polegająca wyłącznie na wymia-
nie tradycyjnych instalacji oświetleniowych na 
rozwiązania LED-owe przynosi oszczędności 
w zużyciu energii elektrycznej w zakresie

Modernizacja

nie koniecznych nakładów finansowych na 
konserwację instalacji oświetleniowej, która 
w przypadku LED-owych systemów oświetle-
niowych jest dużo tańsza. 

na, a ich konkretny wybór zależy od wielkości 
inwestycji. Można wspomóc istniejącą już in-
stalację urządzeniami pośredniczącymi, któ-
re pozwolą na bezprzewodowe sterowanie 
oprawami. W zależności od wybranego roz-
wiązania system sterowania dostępny będzie 
za pomocą aplikacji mobilnej lub z poziomu do-
wolnej przeglądarki internetowej. 

80%

30–50%

Dworzec Łódź Fabryczna, system oświetleniowy – PARK FLOWER Dworzec Łódź Fabryczna, system system oświetleniowy – PARK FLOWER

Fabryka Wełny Hotel & Spa, Pabianice, system system oświetleniowy – LUNA Fabryka Wełny Hotel & Spa, Pabianice, system oświetleniowy – OPEN

Raciechowice, system oświetleniowy – RACER SMART MINICH Karolinka Opole, system oświetleniowy – FLOWER MIDI WALL
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ES-SYSTEM posiada bardzo duże doświadczenie 
w prowadzeniu nietypowych projektów, a także 
produkowaniu i dostarczaniu ciekawych i „customi-
zowanych” produktów. 
Taka elastyczność i kreatywność firmy w zakre-
sie produkcji skutkuje tym, że co roku ponad 30% 
sprzedaży to oprawy niestandardowe. Poniżej 
znajdują się wybrane rozwiązania, które były odpo-
wiedzią na indywidualne pomysły architektów oraz 
specyficzne zapotrzebowanie inwestorów.

Custom-made

ponad 30% 
produkcji to oprawy 
niestandardowe

Centrum Handlowe Löhr Center w Koblencji, 
w Niemczech – jedna z niestandardowych realizacji 
ES-SYSTEM – znalazła się na podium prestiżowego 
konkursu Darc Awards w kategorii „Najlepsze wy-
korzystanie oświetlenia dekoracyjnego w obiekcie 
handlowym”.
Wśród zastosowanych niestandardowych opraw 
oświetleniowych znalazł się system LUNA w róż-
nych kształtach i rozmiarach – od okręgów o śred-
nicach od 80 centymetrów do 4 metrów, poprzez 
formy trapezowe i trójkątne, zainstalowane poje-
dynczo oraz w konfiguracjach. 

W większości opraw powierzchnię świecącą sta-
nowi tkanina, zaprojektowana specjalnie na po-
trzeby inwestycji. Całość projektu uzupełniają 
ozdobne żyrandole wykonane w kilku niepowta-
rzalnych formach. Każdy z nich został podświe-
tlony od wewnątrz diodami LED.

Centrum Handlowe Löhr Center w Koblencji, w Niemczech, znalazła się na podium 
prestiżowego konkursu Darc Awards w kategorii „Najlepsze wykorzystanie 
oświetlenia dekoracyjnego w obiekcie handlowym”

Przykładowa realizacja
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Sala Ziemi MTP, Poznań, system – LUNA

Narodowe Forum Muzyki, Wrocław, system – Luna

Stixx Bar&Grill, system – STIXX

Galeria Warmińska, Olsztyn, system – LUNA

Galeria Warmińska, Olsztyn, system – CANOS
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Środowisko przyrodnicze znajduje się w ciągłej in- 
terakcji z człowiekiem i determinuje jego życie. 
Człowiek od zawsze był częścią ekosystemu i miał 
na niego duży wpływ, który w miarę rozwoju za-
równo cywilizacji, jak i przemysłu stawał się coraz 
większy. Bezmyślna działalność człowieka i pro-
dukcja ogromnej ilości odpadów doprowadziła 
do zanieczyszczenia środowiska i skażenia rzek, 
jezior czy mórz.

Dla ES-SYSTEM, od samego początku istnienia fir-
my, świadomość potrzeby ograniczenia negatyw-
nego wpływu na środowisko była bardzo istotna, 
a szerzenie dobrych praktyk w zakresie oszczę-
dzania energii oraz dbałość o przyrodę była wi-
doczna w każdym aspekcie działalności. Poczu-
cie odpowiedzialności za ekosystem widoczne 
jest zarówno w tworzeniu koncepcji produktu, 
wszystkich kolejnych fazach jego wdrażania, 
a także we wprowadzeniu go na rynek. Odpo-

wiedzialna gospodarka odpadami oraz kontrola 
wszystkich dostawców to kolejne działania, któ-
rym przyświeca troska o środowisko naturalne.
Pierwszoplanowe produkty spółki – oprawy 
z technologią LED-ową zużywają znacznie mniej 
energii elektrycznej niż tradycyjne źródła świa-
tła, co wpływa na zmniejszenie emisji CO2. Czas 
eksploatacji takich systemów oświetleniowych 
jest dłuższy, co gwarantuje większą żywotność, 
a tym samym mniejszą ilość odpadów. 

Działania podejmowane w ES-SYSTEM w ramach 
odpowiedzialnego zarządzania odpadami miały 
na celu przybliżenie firmy do modelu gospodarki 
o obiegu zamkniętym (Circular economy), gdzie 
o odpadach myśli się od etapu projektowania 
produktu do zakończenia cyklu jego życia. 

• zakup nowoczesnych samochodów spełniają-
cych wymagania normy europejskiej Euro6

• wycofanie z eksploatacji samochodów o naj-
większej emisji spalin i CO2 

• realizacja projektu zakładającego wykorzysta-
nie surowców złogowych do produkcji opraw 
LED-owych, co przyczynia się do minimalizacji 
ilości odpadów

• budowa zakładowej oczyszczalni ścieków 
w celu ochrony jeziora znajdującego się na 
terenie zakładu ES-SYSTEM Wilkasy

• zarybianie jeziora gatunkami wpływającymi 
na poprawę jakości wody w akwenie

• druk materiałów na papierze certyfikowanym 
znakiem FSC responsible foresty (pochodzą-
cym z kontrolowanej wycinki drzew)

• ustawiczny rozwój oraz modernizacja maszyn 
i urządzeń

• zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych

• wprowadzenie do wszystkich pomieszczeń so-
cjalnych odpowiednio oznaczonych i opisanych 
pojemników do selektywnego gromadzenia 
odpadów

• gromadzenie w pojemnikach zbiorczych i prze-
kazywanie odpadów do firm utylizacyjnych

Działania ES-SYSTEM

Wysiłki związane 
z minimalizowaniem 
negatywnego wpływu firmy 
na środowisko widoczne są 
w codziennej działalności 
ES-SYSTEM



ES-SYSTEM od prawie 30 lat realizuje projekty na całym świecie. 
Autorskie rozwiązania oświetleniowe widoczne są w ponad 100 
państwach w całej Europie oraz w bardziej odległych rejonach, 
m.in. w Singapurze, Kenii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy 
Chile. Międzynarodowa sieć dystrybucyjna, obejmująca przedsta-
wicielstwa partnerów na całym świecie zapewnia wyjątkową ła-
twość kontaktu i prowadzenia rozmów biznesowych.

ES-SYSTEM na świecie

2005 r. 

2016 r. 

sprzedawanych 
produktów dziennie 

sprzedanych opraw  
LED-owych

parametrów oświetle-
niowych dostępnych na 

stronie essystem.pl

sprzedanych systemów 
oświetleniowych 

miesięcznie

pierwsze realizacje 
w technologii LED 

pierwsze realizacje  
w technologii  

Human Centric Lighting 

Ponad

Prawie

Ponad

Ponad

5 tysięcy 

40 milionów

1 milion

150 tysięcy 
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ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków
tel.  +48 12 656 36 33 

+48 12 295 80 00
fax +48 12 656 36 49
essystem@essystem.pl

Skontaktuj się z nami

Oddziały handlowe

Centrala

Kraków
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków
tel. +48 12 656 36 33
fax +48 12 656 36 49
krakow@essystem.pl

Warszawa
 ul. Jagiellońska 78
03-301 Warszawa
tel. +48 22 334 63 30
fax +48 22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

Wrocław
AWARD Business Park
ul. Zwycięska 41
53-033 Wrocław
tel. +48 71 782 82 98
fax +48 71 783 29 23
wroclaw@essystem.pl

biuro w Szczecinie
Baltic Business Park
ul. 1 Maja 38
71-627 Szczecin
tel. +48 91 881 17 18
fax +48 12 656 36 49
szczecin@essystem.pl

biuro w Lublinie
ul. Inżynierska 3 pok. 7
20-484 Lublin 
tel. +48 81 442 04 90
fax +48 12 656 36 49
lublin@essystem.pl

Mazury 
ul. Olsztyńska 2
11-500 Wilkasy (k. Giżycka)
tel. +48 87 429 96 30
fax +48 87 429 96 02
mazury@essystem.pl

Poznań
ul. Bułgarska 69/73
60-320 Poznań
tel. +48 61 851 80 89
fax +48 12 656 36 49
poznan@essystem.pl

Rzeszów
Al. Armii Krajowej 80 
35-307 Rzeszów
tel. +48 17 850 82 85
fax +48 12 656 36 49
rzeszow@essystem.pl

Łódź
ul. Legionów 93/95
91-072 Łódź
tel. +48 42 633 60 13
fax +48 12 656 36 49
lodz@essystem.pl 

Śląsk
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice
tel. +48 32 339 31 56
fax +48 12 656 36 49
slask@essystem.pl

Gdańsk
CUBE OFFICE PARK, bud. A
ul. Pałubickiego 6 
80-175 Gdańsk
tel. +48 58 345 23 45
fax +48 12 656 36 49
gdansk@essystem.pl


