
MODERNA
Zapewnia komfortowe stanowisko pracy



Od lat ES-SYSTEM zaspokaja potrzeby klientów 
na całym świecie. Oferujemy rozwiązania oświetleniowe 
do wnętrz publicznych: obiektów biurowych, szkoleniowych, 
kulturalno-rozrywkowych, sportowych, gastronomicznych, 
przemysłowych oraz medycznych, a także do domów i mieszkań 
prywatnych. Dzięki tak wszechstronnej ofercie jesteśmy 
w stanie odpowiedzieć na oczekiwania klientów z różnych 
stron świata.
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 26 lat na rynku
 Dbałość o produkty, ludzi i środowisko naturalne
  Najwyższej jakości produkty dostarczane do każdego zakątka świata
 Szeroka oferta produktowa – 40 000 wzorów
 2 nowoczesne zakłady produkcyjne 
  Własne laboratorium badawcze (jedno z dwóch posiadających  

status SMT w Polsce)
  Badania i certyfikaty – wszystkie produkty certyfikowane w zakresie 

bezpieczeństwa fotobiologicznego
  Doświadczenie w prowadzeniu nietypowych projektów i dostarczaniu 

niestandardowych produktów wykonywanych na zamówienie
  Dedykowany zespół zajmujący się projektowaniem oświetlenia  

oraz zarządzaniem projektami
 14 oddziałów handlowych oraz przedstawicielstw – w Polsce i na świecie

SPRAWDZONY PARTNER

3



Postęp technologiczno-naukowy, który rozpoczął się w latach 50. ubiegłego stulecia spowodował 
znaczące zmiany w niemal każdym aspekcie ludzkiego życia. Obecnie spędzamy minimum 8 godzin 
w ciągu dnia w sztucznie oświetlonych pomieszczeniach, pracując zdecydowaną większość czasu 
patrząc w monitor, który emituje bardzo jasne światło. 
W związku z tym nasze oczy narażone są na  pogorszenie ostrości widzenia, pogłębienie wad 
i zwiększenie wrażliwości.

Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy znacząco wpływa na spadek koncentracji pracowni-
ków, a w konsekwencji skutkuje obniżeniem jakości pracy. 



Światło w biurze powinno spełniać szereg warunków, które są uregulowane 
przez Centralny Instytut Ochrony Pracy:

Natężenie oświetlenia  na stanowisku pracy powinno wynosić najmniej 500 luxów

Wskaźnik olśnienia (UGR) powinien wynosić mniej niż 19 a stanowiskach pracy

Równomierność natężenia oświetlenia powinna wynosić co najmniej 0,6 
na powierzchni roboczej

Wskaźnik oddawania barw przy stanowiskach pracy musi być większy niż 80





System MODERNA 2 posiada niski wskaźnik olśnienia (UGR 15–19), dzięki czemu 
chroni przed nadmiernym przemęczeniem oraz stopniowym uszkadzaniem wzro-
ku. W systemie zastosowano wydajne, energooszczędne światło LED-owe o cie-
płej barwie. W żaden sposób nie stwarza ono zagrożenia dla oczu, co potwierdza 
certyfikat badania fotobiologicznego. 

Specjalnie zaprojektowana optyka zapewnia wysoką równomierność oświetlenia 
i komfort pracy. Minimalistyczne wzornictwo oprawy pasuje do nowoczesnych, su-
rowych wnętrz nie dominując ich wystroju. Długa żywotność modułów LED oraz 
70% redukcja zużycia energii w porównaniu do oświetlenia świetlówkowego po-
zwala na znaczne ograniczenie kosztów stałych. 

UGR: 
15–19
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MODERNA 2 DOSTROPOWA
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wysokość oprawy jedynie 15mm

MODERNA 2N NASTROPOWA

MODERNA 3Z ZWIESZANA
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oprawa dostropowa 
przeznaczona do 
sufitów podwieszanych 
oraz z płyt  gipsowo-
kartonowych

korpus z blachy 
stalowej malowanej 
proszkowo na biało

możliwość 
ściemniania 
w technologii DALI

pierwsza klasa ochrony 
przeciwporażeniowej

wysokość oprawy 
jedynie 15mm 
(wersja 3Z)

wysokiej jakości raster 
wykonany z blachy 
aluminiowej MIRO

zasilacz wewnątrz 
oprawy

szybki i intuicyjny montaż

wydajność 
do 120 lm/W

klasa energetyczna A+

wyselekcjonowane chipy 
LED z maksymalnie 3 elipsy 
MacAdama zapewniają 
jednolitą temperaturę 
barwową

bardzo wysoka 
żywotność modułów 
LED, sięgająca 211 000 h 
godzin pracy przy L70B50

zastosowanie 
w nowoczesnych 
powierzchniach biurowych, 
salach konferencyjnych, 
gabinetach oraz szkołach

dostępne dwie 
temperatury barwowe: 
3000K i 4000K

zapewnia doskonałą 
ochronę przed olśnieniem 
(UGR 15–19) i wysoką 
równomierność 
oświetlenia

redukcja zużycia 
energii nawet  do 
70% w porównaniu 
z rozwiązaniami 
świetlówkowymi

CECHY SYSTEMU
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Strumień światła: 2650–5400 lm
Moc: 24–47 W
Wydajność maks: 114–120 lm/W
Tpc: 3000 K, 4000 K
CRI: > 80
UGR: 15–19
IP: 20
Zasilanie: 230 V AC

DANE TECHNICZNE

PRZYKŁAD

525 W
Zużycie energii:

1,06 W/m2/100lx
Zapotrzebowanie na energię:

Zużycie energii przy zastosowaniu 
konwencjonalnego źródła światła:
1620 W

Zapotrzebowanie na energię przy 
zastosowaniu konwencjonalnego 
źródła światła:
3,02 W/m2/100lx

Oprawa: MODERNA 2
Powierzchnia: 99 m2

Liczba opraw: 15

Oszczędność energii 
w stosunku do opraw 
konwencjonalnych: 68%
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MODERNA 2
Oprawa biurowa do wbudowania w stropach modułowych oraz gipsowo-kartonowych. Doskonale spraw-
dza się w nowoczesnych biurach o charakterze open space. Niezwykle szybki montaż oprawy (poniżej 
1 minuty) to znacząca redukcja kosztów instalacyjnych. Sprawdza się jako zamiennik konwencjonalnych 
opraw świetlówkowych 3x18, 4x18, 3x14 i 4x14.



.....?.     0 - ON/OFF   •   6 - DALI

Akcesoria
9724201 łapki montażowe do stropu G-K 12,5mm i montażu w ramce nastropowej    
9725001 ramka do montażu nastropowego 680x680x75 dla MODERNA 2 597

wersja z 2 rastrami do stropu modułowego 600 x 300 mm

48453?1 MODERNA 2 597 LED 840 2700lm 24W 230V AC 4,00

48454?1 MODERNA 2 597 LED 830 2650lm 24W 230V AC 4,00

wersja z 3 rastrami do stropu modułowego 600 x 600 mm

48451?1 MODERNA 2 597 LED 840 4100lm 35W 230V AC 6,00

48452?1 MODERNA 2 597 LED 830 4000lm 35W 230V AC 6,00

wersja z 3 rastrami do stropu modułowego 625x625mm  

48461?1 MODERNA 2 622 LED 840 4100lm 35W 230V AC 6,30

48462?1 MODERNA 2 622 LED 830 4000lm 35W 230V AC 6,30

20 SDCM
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SYSTEM MODERNA 2

Oprawa dostropowa lub kładziona na ruszcie
OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana na biało
RASTER: blacha aluminiowa MIRO, paraboliczny
ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy
INNE: akcesoria zamawiane oddzielnie
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MODERNA 2N
MODERNA 2N została stworzona do pomieszczeń, w których nie ma podwieszanych sufitów lub prze-
strzeń międzystropowa jest niewystarczająca do montażu oprawy MODERNA 2. Z uwagi na swoją niewiel-
ką wysokość (tylko 4 cm) znajduje również zastosowanie na klatkach schodowych i na niskich korytarzach. 
Technologia click-on i użycie specjalnych linek asekuracyjnych gwarantuje łatwy i bezpieczny montaż.
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wersja z 2 rastrami

48443?1 MODERNA 2N 600 LED 840 2700lm 24W 230V AC 5,00

48444?1 MODERNA 2N 600 LED 830 2650lm 24W 230V AC 5,00

wersja z 3 rastrami

48441?1 MODERNA 2N 600 LED 840 4100lm 35W 230V AC 7,00

48442?1 MODERNA 2N 600 LED 830 4000lm 35W 230V AC 7,00

20 SDCM
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SYSTEM MODERNA 2N

Oprawa nastropowa
OBUDOWA: blacha stalowa,  
lakierowana na biało
RASTER: blacha aluminiowa MIRO, 
paraboliczny
ZASILACZ: elektroniczny,  
wewnątrz oprawy

.....?. 0 - ON/OFF   •   6 - DALI
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MODERNA 3Z
Zwieszana oprawa biurowa MODERNA 3Z została zaprojektowana z wykorzystaniem najnowszej dostępnej 
technologii ultra płaskich zasilaczy. Jej wysokość to jedynie 15 mm. Specjalistyczna, rastrowa optyka gwarantuje 
komfort podczas długotrwałej pracy. System sterowania DALI zapewnia maksymalne oszczędności energii 
i ułatwia uzyskanie certyfikatów BREEAM i LEED.



4861561 MODERNA 3Z 1200 LED 830 2650lm 24W 230V AC 7,00

4861661 MODERNA 3Z 1200 LED 840 2700lm 24W 230V AC 7,00
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4861361 MODERNA 3Z 1200 LED 830 5300lm 24W 230V AC 7,00

4861461 MODERNA 3Z 1200 LED 840 5400lm 24W 230V AC 7,00
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4861161 MODERNA 3Z 600 LED 830 4000lm 35W 230V AC 7,00

4861261 MODERNA 3Z 600 LED 840 4100lm 35W 230V AC 7,00

SYSTEM MODERNA 3Z
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Oprawa zwieszana
OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana  
na biało
RASTER: blacha aluminiowa MIRO,  
paraboliczny
ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy
INNE: przewód zasilający i zwieszaki o długości 
1,5 m oraz podsufitka w zestawie z oprawą
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wersja z 3 rastrami

wersja z 2 rastrami

wersja z 1 rastrem
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Modernizacja oświetlenia może obejmować:

  wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne
  montaż opraw
  montaż inteligentnych systemów sterujących oświetleniem.

Należy pamiętać, że modernizowane oświetlenie powinno spełniać wymogi zgodne z obowiązującymi 
przepisami i normami. Powinno być bezpieczne oraz komfortowe dla jego użytkowników. Przy moderniza-
cji oświetlenia należy dostosować je do kształtu i aranżacji pomieszczeń oraz warunków pracy panujących 
w danym biurowcu.  

Priorytetowymi celami modernizacji oświetlenia są: dostosowanie jakości światła do
przestrzeni, obniżenie kosztów zużycia energii oraz wykonanie instalacji przyjaznej
dla środowiska. Często znaczącym argumentem skłaniającym do modernizacji
są pieniądze, które można zaoszczędzić.

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA
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JAK DZIAŁAMY

Modernizacja oświetlenia jest kilkuetapowym procesem. Pierwszym elementem jest 
dokładna inwentaryzacja przeprowadzona przez ekspertów ES-SYSTEM. Ocenie pod-
legają m.in. infrastruktura, zagospodarowanie obszaru oraz potrzeby ludzi, którym 
ma służyć oświetlenie. Następnie na podstawie zebranych danych, analizy kosztów 
inwestycji, posiadanych funduszy oraz oczekiwań opracowujemy koncepcję moder-
nizacji. Dobry projekt i jego rzetelna realizacja pozwalają na kompletne i profesjonalne 
przeprowadzenie zadań unowocześniania instalacji świetlnych.

   Kompleksowa wymiana oświetlenia poprzez zastosowanie  
energooszczędnej technologii LED 

   Uzyskanie oszczędności w zakresie obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej
  Wykonawstwo, serwis, doradztwo 

KORZYŚCI

Korzyści modernizacji oświetlenia wewnętrznego:

  zmniejszenie kosztów eksploatacji systemów oświetleniowych 
  uzyskanie wyższej jakości oświetlenia
•  poprawa komfortu pracy (wyższa jasność w zależności od oczekiwań  

i parametrów bieżących)
• udział w zmniejszeniu emisji CO2 do środowiska
•  spełnienie wymagań związanych z ustawodawstwem i dyrektywami  

europejskimi
  zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej 
   dostosowanie mocy oświetlenia do indywidualnych parametrów obiektu
  możliwość sprawniejszego sterowania oświetleniem.

Fundusze przeznaczone na modernizację oświetlenia zwracają się w 100% 
w okresie od półtora roku do kilku lat. Jest to prosta kalkulacja, którą wylicza 
się na podstawie konkretnej inwestycji. Oprócz korzyści finansowych, warto 
mieć na uwadze ogromne zyski społeczne oraz ekologiczne.
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www.essystem.pl
essystem@essystem.pl


