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ES-SYSTEM to wiodąca polska firma w branży 
oświetleniowej. Od 1990 roku skutecznie działa 
na rynku krajowym i zagranicznym. 

ES-SYSTEM to wiodąca polska firma w branży oświetleniowej. Od 1990 roku skutecznie 
działa na rynku krajowym i zagranicznym. Bogate doświadczenie i doskonała znajomość 
branży pozwalają jej kształtować trendy w technice oświetleniowej oraz nakreślać nowe 
kierunki rozwoju zgodnie z myślą Light is life – Światło to życie. Jako lider technologii LED 
wdraża rozwiązania oparte na idei 3xS: save money, save energy, save time.

Od 2007 roku ES-SYSTEM jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie. W swych działaniach przestrzega zasad ładu korporacyjnego, transparentności 
oraz wykazuje szczególną dbałość w tworzeniu wartości dodanej dla Akcjonariuszy. 

Kompleksowa oferta ES-SYSTEM od lat zaspokaja potrzeby klientów na całym świecie. 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma jest w stanie dostarczać produkty do 
ponad 100 krajów. Systemy oświetleniowe produkcji ES-SYSTEM znajdują szerokie 
zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, takich jak: biura, obiekty kulturalno-
rozrywkowe, sportowe, handlowe, przemysłowe, służby zdrowia, a także w wyposażeniu 
domów i mieszkań. 

Kim jesteśmy... Bliska współpraca z klientami jest możliwa dzięki 
14 oddziałom handlowym w Polsce, Szwecji, 

Niemczech, Francji, Rosji oraz na Ukrainie. 
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Ideą, która przyświeca ES-SYSTEM od samego początku 
jest dbałość o najwyższą jakość obsługi klienta oraz troska
 o środowisko i szerzenie dobrych praktyk 
z zakresu oszczędzania energii.

Bliska współpraca z klientami jest możliwa dzięki 
14 oddziałom handlowym w Polsce, Szwecji, 

Niemczech, Francji, Rosji oraz na Ukrainie. 

O innowacyjność produktów dbają dwa nowoczesne zakłady 
produkcyjne. Firma ES-SYSTEM na każdym kroku przestrzega 
rygorystycznych standardów dotyczących trwałości, wytrzymało-
ści oraz energooszczędności. Jej produkty posiadają deklaracje 
zgodności z dyrektywami: RoHS, LVD oraz kompatybilności 
elektromagnetycznej.  Ponadto wszystkie systemy oświetleniowe 
spełniają wymagania  w zakresie bezpieczeństwa fotobiologicz-
nego. 

W celu zagwarantowania najwyższej jakości oprawy 
badane są w firmowym, certyfikowanym laboratorium, 

przy wykorzystaniu nowoczesnych stanowisk badawczych. 
Potwierdzeniem spełniania tych praktyk jest przynależność 

ES-SYSTEM - jako jedynej polskiej firmy - do organizacji DALI.
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Przewagą firmy ES-SYSTEM jest duże 
doświadczenie w prowadzeniu 
nietypowych projektów i dostarczanie 
niestandardowych produktów 
wykonywanych na zamówienie. 

ES-SYSTEM kompleksowo obsługuje wszystkie projekty: 
od szczegółowej analizy i planowania, przez projektowanie, 
wykonanie prototypu, po wdrożenie do seryjnej produkcji 
i dostarczenie wyrobu we wskazane przez klienta, dowolne 
miejsce na świecie. Wszystkie produkty objęte są gwarancją 
i obsługą posprzedażową. 

Realizacja niestandardowych projektów stawia firmę 
w pozycji rzetelnego i zaufanego partnera. To przekłada się 
na wieloletnią i owocną współpracę z czołowymi – krajowymi 
i zagranicznymi – pracowniami architektonicznymi oraz biurami 
projektowymi. Ta współpraca wielokrotnie przełożyła się na 
innowacyjne rozwiązania w oświetleniu biurowym, galerii 
handlowych oraz w wyjątkowych iluminacjach budynków. 

Dotychczasowy sukces firmy jest pretekstem do poszerzania 
kompetencji i szukania nowych, niestandardowych rozwiązań. 
ES-SYSTEM stawia sobie za cel wdrożenie systemów 
inteligentnego oświetlenia Smart Lighting, rozwój 
bezprzewodowego sterowania Zlight oraz integrację 
rozległych systemów oświetleniowych w chmurach - Cloud 
Integration.
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ES czyli Energy Saving

Podstawową ideą działania firmy jest oszczędność energii. Wszystkie produkty sygnowane są 
znakiem 3xS:

Save money   I   Save energy   I   Save time

Zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko stanowi istotny czynnik przy planowaniu 
i wdrażaniu nowych rozwiązań ES-SYSTEM. Firma wykorzystuje efektywne technologie, które pod-
noszą wydajność i zmniejszają zużycie energii w trakcie całego procesu produkcyjnego. Wszystkie 

działania związane z zarządzaniem środowiskowym oparte są na normie ISO 14001.

Oferta ES-SYSTEM bazuje na diodach LED, 
dzięki którym możliwa jest 

oszczędność energii 
na poziomie nawet 90%. 
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6 Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe 

3000 K 4000 K 5700 K
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Where is light there is life 

„Słońce zawsze było i będzie częścią naszego życia. 
To najdoskonalsze źródło światła, które możemy poznać. 
Jest ono dla nas inspiracją. Celem, do którego dążymy. 
Efektem naszych przemyśleń są skomplikowane 
systemy sterowania światłem sztucznym, możliwości 
jego modelowania, mieszania barw i odpowiedniego 
ściemniania. W tych wnikliwych poszukiwaniach rozwiązań 
technologicznych przyświeca nam jedna myśl: wytwarzać 
światło najbardziej zbliżone do ideału i jednocześnie zmniejszać 
zużycie energii elektrycznej. Dzisiaj jesteśmy bardzo blisko 
tego celu.”

Bożena Ciupińska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 

współzałożycielka ES-SYSTEM5700 K
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SYSTEMY 
OŚWIETLENIOWE 2016
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LIGHTING FLOWERS
ARCH FLOWER | OFFICE FLOWER | INDUSTRY FLOWER 
PARK FLOWER | GARDEN FLOWER

Rodzina LIGHTING FLOWERS to wyjątkowe oprawy przeznaczone 
do różnorodnego zastosowania. Szeroka oferta modeli i możliwości 
konfiguracyjne systemów pozwalają zaaranżować z ich pomocą 
każdą przestrzeń – zarówno funkcjonalnego biura, nowoczesnego 
apartamentowca, parkingu, jak i ulic lub parków wokół inwestycji. 
Pozwala to stworzyć niezapomniane i funkcjonalne realizacje, które 
wyróżnia spójny wygląd zastosowanych opraw oświetleniowych.

Oprawy wykonano z odlewu aluminiowego, nadając im lekki 
i designerski wygląd. Unikalna konstrukcja pozwala na kształtowanie 
rozsyłu światła poprzez regulację pochylenia płatków. 

Oprawy występują w trzech wielkościach: MINI, MIDI oraz MAXI, 
a każda z nich w wersjach – dwupłatkowej, trójpłatkowej oraz 
czteropłatkowej o mocach od 10 W do 340 W. Strumień świetlny 
wynosi 600 do 40 700 lumenów. Trwałość eksploatacyjna opraw to 
100 000 godzin pracy.
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TRIANGLE
System TRIANGLE to wyraz nowoczesności i nieskończonych 
możliwości. Oprawa w kształcie trójkąta równobocznego, 
dostępna w dwóch rozmiarach, pozwala stworzyć niezapomniane 
i wielopoziomowe aranżacje. 

Przeznaczona jest przede wszystkim do oświetlania pomieszczeń 
i ciągów komunikacyjnych w biurowcach, budynkach użyteczności 
publicznej, hotelach, czy galeriach handlowych. 

Oprawa wykonana jest z profilu aluminiowego. 
Występuje z dwoma rodzajami dyfuzorów: opalowym lub 
mikropryzmatycznym. Źródło światła stanowi moduł LED, którego 
trwałość wynosi ponad 50 000 godzin pracy. Strumień świetlny 
opraw wynosi 3800 lub 7600 lumenów. Moc jednej oprawy to 41 
W lub 82 W. Oprawa posiada moduł ściemniania w systemie DALI.
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LUNA IRREGULAR
Firma ES-SYSTEM posiada duże doświadczenie w prowadzeniu 
nietypowych projektów i dostarczaniu niestandardowych 
produktów wykonywanych na zamówienie. Docenia wyobraźnię 
współpracujących architektów i pomysły klientów. Efektem tej 
burzy mózgów jest wykreowanie zupełnie nowych systemów 
oświetleniowych w pełni odpowiadających potrzebom danej 
realizacji. Najlepszym przykładem takich opraw jest system LUNA 
IRREGULAR.

Dzięki zastosowaniu dyfuzora w postaci rozpraszającej błony 
termonapinalnej system LUNA IRREGULAR może przyjąć dowolny, 
stworzony na potrzeby danej inwestycji kształt. Wszystkie 
parametry systemu, takie jak temperatura barwowa, moc, czy 
strumień świetlny mogą zostać dostosowane do wymagań 
klientów i potrzeb realizacji.
Pełna dowolność w modelowaniu opraw LUNA IRREGULAR wyraża 
się nie tylko w ich kształcie, ale również w możliwościach ich 
zawieszenia. System może zostać zamontowany zarówno na, jak 
i w sufitach oraz ścianach. Istnieje również wersja zwieszana.  

Niezależnie od kształtu i miejsca, w którym system został 
zamontowany niezmiennie cechuje go niezwykła jakość światła. 
LUNA IRREGULAR daje miękkie, równomiernie rozproszone 
oświetlenie, doskonale imitujące naturalne światło dzienne.
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MODERNA 2
Moderna 2 to nowoczesna oprawa stworzona w technologii LED, 
dedykowana przede wszystkim do pomieszczeń biurowych. 

Przeznaczona jest do montażu dostropowego oraz 
nastropowego. System Moderna 2 cechuje doskonała jakość, 
niezawodność oraz wysoki stopień energooszczędności 
o długiej żywotności sięgającej 60 000 godzin pracy. Dostępna 
jest w wersjach o mocy: 24 W, 35 W oraz 47 W. Cechą 
charakterystyczną systemu Moderna 2 jest niski poziom olśnienia 
(16-19 UGR) oraz funkcja ściemniania za pomocą protokołu DALI. 

Oprawa ta jest idealnym zamiennikiem konwencjonalnych 
świetlówek liniowych. Gwarantuje oszczędność energii na 
poziomie ponad 50%. System Moderna 2 zapewnia równomierne 
natężenie światła 
na płaszczyźnie roboczej, posiada dwie temperatury barwowe: 
3 000 K i 4 000 K. Ponadto oprawa stanowi doskonały element 
dekoracyjny, który wzbogaci aranżację każdego biura. 
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TRANSPARENT CIRCADIAN
Długotrwałe przebywanie w pomieszczeniach o ograniczonym 
dostępie dziennego światła może skutkować wieloma negatywnymi 
dolegliwościami, takimi jak: brak koncentracji, złe samopoczucie, 
senność, apatia, zmęczenie, a nawet depresja.

Odpowiedzialna za to jest melatonina, która pod wpływem światła 
słonecznego reguluje dobowy rytm człowieka, odpowiednio 
hamując 
lub zwiększając stopień jej uwalniania. Długotrwałe przebywanie 
w sztucznym świetle naraża nas na niekorzystne zjawisko 
uwalniania melatoniny na stałym poziomie przez cały dzień.

System TRANSPARENT CIRCADIAN, w którym została zastosowana 
dynamiczna zmiana widma światła, minimalizuje te negatywne 
konsekwencje. Oprawy, automatycznie dostosowując się do strefy 
czasowej oraz pory dnia, wywierają odpowiedni wpływ na proces 
uwalniania melatoniny. 

System TRANSPARENT CIRCADIAN to próba jak najlepszego 
odwzorowania światła słonecznego i jego zbawiennego wpływu 
na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Oprawa imituje dwie jego 
najważniejsze cechy – ogranicza, a następnie ponownie uruchamia 
proces uwalniania melatoniny. To powoduje, że osoby przebywające 
w pomieszczeniu nie są narażone na negatywne skutki stałego 
sztucznego oświetlenia.

System, ze względu na swoje właściwości, przeznaczony jest 
przede wszystkim do pomieszczeń długotrwałego pobytu osób, 
szczególnie do sal szpitalnych, domów spokojnej starości, biur, 
korytarzy i obiektów użyteczności publicznej.
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CAMELEON
Oprawa do montażu nastropowego. Przeznaczona do oświetlania 
m.in. sklepów, klubów, ciągów komunikacyjnych, zapleczy 
oraz mieszkań. Korpus wykonany jest w całości z aluminium, 
lakierowany na kolor biały, szary lub czarny.

Źródło światła stanowi moduł LED, którego trwałość wynosi 
ponad 
50 000 godzin pracy. Dostępne w dwóch temperaturach 
barwowych: 3000 K i 4000 K. Oprawa wyposażona została w 
układ optyczny składający się z odbłyśnika aluminiowego o 3 
kątach rozsyłu: 28, 38 oraz 
60 stopni. Cały układ optyczny zamknięty jest przeźroczystą 
szybą. 

System występuje w dwóch wielkościach: MINI oraz MIDI o 
mocach 
od 8,5W do 23W, dla których odpowiednio strumień świetlny 
wynosi 790 do 2050 lumenów. Cameleon posiada zasilacz 
elektroniczny montowany w oprawie. Dostępne wersje ON/OFF 
oraz ściemniane w systemie DALI. 
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CYBERIA
Cyberia to oprawa przemysłowa przeznaczona do oświetlenia 
hal produkcyjnych o wysokich wymaganiach technicznych, 
obiektów przemysłu spożywczego i kosmetycznego, hal 
sportowych oraz centrów dystrybucyjnych. Produkt wyróżnia 
połączenie wyjątkowo wysokiej efektywności (ponad 125 lm/W) 
z doskonałymi parametrami świetlnymi. Oprawę charakteryzuje 
wysoki stopień szczelności (IP65) oraz odporność na uderzenia 
(IK09). Posiada ona atest PZH. 

Oprawa Cyberia wyposażona jest w aluminiową obudowę oraz 
odbłyśnik wykonany z blachy aluminiowej MIRO. Dostępna jest 
opcja ze sterowaniem ściemniania DIM DALI w 3 różnych wersjach 
z 2, 4 lub 6 modułami. System występuje w dwóch temperaturach 
barwowych: 4 000 K dla RA80 oraz 5 700 K dla RA70. Cyberia to 
oprawa o mocy od 64 do 195 W i strumieniu świetlnym od 7100 lm 
do 24800 lm. Oprawa dostępna jest w wersji z zabezpieczeniem 
termicznym. 
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RACER SMART

RACER SMART to nowa linia opraw oświetlenia ulicznego w syste-
mie bezprzewodowego sterowania ZLight. Głównymi korzyściami są: 

•   redukcja kosztów energii elektrycznej nawet o 75%, 
•   błyskawiczna reakcja na usterki, 
•   możliwość zaprogramowania dowolnego cyklu pracy każdej oprawy,
•   automatyczne raportowanie usterek. 

Przyjazny interfejs umożliwia obsługę systemu przez przeglądarkę 
WWW oraz działanie w chmurze, które zapewnia dostęp z każdego 
miejsca na Ziemi. ZLight gwarantuje niezawodną i prostą komunikację 
drogą radiową w systemie ZigBee, zdalną aktualizację oprogramowa-
nia oraz autolokalizację opraw w terenie. 

System oświetleniowy RACER SMART charakteryzuje dwukomorowa 
budowa, łatwość wymiany poszczególnych paneli LED bez koniecz-
ności demontażu oprawy ze słupa oraz możliwość beznarzędziowej 
wymiany zasilacza. Oprawa wyposażona została w układ optyczny 
gwarantujący odporność tworzywa na proces starzenia się oraz precy-
zję rozsyłu światła. Źródło światła stanowi moduł LED, którego trwałość 
wynosi ponad  100 000 godzin pracy. 
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„Pozycja firmy ES-SYSTEM na polskim i światowym rynku 
pozwala kreować innowacyjne rozwiązania. Jako prekursor 
wielu trendów jesteśmy świadomi możliwości, ale również 
odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa. Podstawą rozwoju 
naszej firmy jest nie tylko uważna obserwacja zmian 
zachodzących na rynku i szybkie adaptowanie się do nowych 
okoliczności, ale także indywidualne podejście do każdego 
klienta i dostosowywanie oferty do jego potrzeb i oczekiwań.”

Rafał Gawrylak
Prezes Zarządu ES-SYSTEM
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ZLIGHT
Zlight to innowacyjny system bezprzewodowego sterowania oświetleniem. Prosta i niezawodna 
komunikacja odbywa się drogą radiową za pomocą ZigBee. Wewnątrz opraw umieszczone 
są niezależne systemy sterowania każdej oprawy. Dostęp do aplikacji możliwy jest przez przeglądar-
kę WWW, niezależnie od platformy i systemu operacyjnego.
Zastosowanie systemu Zlight w oświetleniu

•   redukuje koszty energii elektrycznej nawet o 75% 
•   umożliwia podgląd najważniejszych parametrów technicznych oprawy, takich jak: 
     zużycie energii, czas pracy, temperaturę pracy i jakość sygnału ZigBee
•   umożliwia planowanie działań konserwacyjnych z dużym wyprzedzeniem 
•   pozwala na błyskawiczną reakcję na usterki (natychmiastowe, zdalne rozwiązywanie   
     problemów)
•   daje możliwość udostępniania sterowania (np. służbom bezpieczeństwa).

Generowanie raportów i dokumentacji na podstawie przesłanych danych pozwala na zachowanie 
przejrzystości całej instalacji. Niewątpliwą zaletą jest możliwość zaprogramowania dowolnego 
kalendarza pracy każdej oprawy.

System bezprzewodowego sterowania Zlight to optymalny sposób na zarządzanie oświetleniem 
w rozbudowanych i wielkopowierzchniowych inwestycjach.

System Zlight zastosowano w oprawach:
•   PARK FLOWER
•   INDUSTRY FLOWER
•   CYBERIA
•   RACER SMART
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DYNAWHITE to system sterowania temperaturą barwową. Jego zastosowanie w oprawach po-

zwala na płynną regulację barwy światła od ciepłej, białej, przez neutralną, po wpadającą w kolor 
niebieski barwę zimną. Regulacja temperatury możliwa jest w zakresie od 2700 K do 6500 K. 

Wykorzystanie zmiennej temperatury barwowej w oprawach ze źródłem LED stwarza ogromne 
możliwości zastosowań w oświetleniu ogólnym i dekoracyjnym. Takie oprawy mogą służyć 
oświetleniu przestrzeni użytkowych, w celu stworzenia odpowiedniej atmosfery lub jako element 
dekoracyjny, kreujący przestrzeń światłem. 
Płynna i łatwa zmiana barwy światła pozwala na dostosowanie oświetlenia do preferencji i oczeki-
wań użytkownika bez konieczności wielokrotnego wymieniania źródeł.

System DYNAWHITE zastosowano w oprawach:
•   LUNA IRREGULAR DYNAWHITE
•   RODIA DYNAWHITE
•   MILIEU DYNAWHITE
•   OPPOSITE DYNAWHITE

 COLOR CHANGING
Systemy opraw oświetleniowych z zastosowaniem zmiennej barwy światła pozwalają na 

stworzenie wyjątkowych iluminacji. Mieniące się feerią barw instalacje tworzą niezapomniane 
wrażenia estetyczne. Dynamiczna zmiana kolorów pozwala tchnąć w zabytkową zabudowę nowe 
życie lub zaaranżować bryłę nowoczesnego budynku w nowatorski sposób.

Możliwość dynamicznej zmiany koloru jest w pełni personalizowana. Firma ES-SYSTEM 
może dostosować ją do wymagań projektu i oczekiwań klientów. Wybór opraw, w których 
zastosowano system COLOR CHANGING również nie jest przypadkowy. Są to rozwiązania w pełni 
personalizowane, których kształt i układ mogą zostać odpowiednio dobrane do wymogów 
przestrzeni. Dzięki takiej kombinacji customizowalnych opraw z systemem dynamicznej zmiany 
koloru mogą powstać unikatowe iluminacje przestrzeni architektonicznych.

 System COLOR CHANGING zastosowano w oprawach:
•   SYSTEM 6000 FLOW
•   LEDPIPE 4

DYNAWHITE
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„ES-SYSTEM jest dla mnie 25-letnią przygodą z ludźmi, 
techniką i jej nieustannym rozwojem. To sukces, dzięki 
któremu możemy polepszać jakość otoczenia, 
w którym przebywamy. Na początku naszej drogi widok 
rozświetlonego, tętniącego nocnym życiem miasta 
był nierealny. Dziś, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom 
oświetleniowym możemy towarzyszyć ludziom każdego 
dnia. Wiedząc jak światło wpływa na człowieka i jego 
samopoczucie chcemy projektować coraz lepsze i bardziej 
oszczędne rozwiązania oświetleniowe. To właśnie ludzie 
i chęć polepszania ich otoczenia są naszą największą 
inspiracją”

Bogusław Pilszczek
Założyciel ES-SYSTEM
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wiodąca firma branży oświetleniowej, która wytycza kierunki rozwoju w obszarze 
innowacyjnych rozwiązań technologicznych, jak i energooszczędności oraz wzornictwa

www.essystem.pl
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