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осветление на бензиностация  със
светодиодни осветителни тела
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Широката реализация на светодиоди-
те в почти всички области на т.нар тра-
диционно осветление вече е факт. Све-
тодиодното осветление осигурява ка-
чествено, икономично и комфортно ос-
ветление, както и многократно намале-
ние на консумираната електроенергия.
Поради тази причина все повече стро-
ители, инвеститори и собственици на
търговски обекти се насочват към све-
тодиодното осветление. Нуждата от
по-голяма икономия на електроенергия
води до интерес от страна на бизнеса
към алтернативи на всичко познато ка-
то оборудване за съответните бизнес
обекти. Търговският обект, който пред-
ставяме, е бензиностанция франчайз на
Лукойл, на фирма ЕМИ ООД,  находяща
се в кв. Победа, гр. Бургас. В този обект
конвенционалното осветление бе изця-
ло заменено със светодиодно.

Зоните, осветени със светодиодни
тела са условно разделени на:

КОЛОНКИ ЗА БЕНЗИН
Заместител:
LED осветително тяло, 80W
Стандартно за такъв тип обекти (ос-

ветяване на бензиноколонките) се изпол-
зват специaлизирани осветителни тела
оборудвани с 250W или 400W маталхало-
гени лампи със съответните окомплек-
товки за тях. След подрoбни изчисления
бе направен светодиоден осветител, от-
говарящ на стандартните изисквания за
безопасност и със сходни на изисквани-
ята за осветеност параметри.

Показатели на осветеността:

•при тела оборудвани с металхалоген-
на лампа от 250W - средна освете-
ност на повърхността 200lx

•при тела с 400W металхалогенна лам-
па - средна осветеност на повърх-
ността от 420lx

•светодиодни осветители на Амара
Лайтинг- средна осветеност на по-

върхността от 350lx при консумация са-
мо 80W.

МАГАЗИННА И ОФИСНА ЧАСТ
Заместител: LED осветително тяло за
вграждане 10W
Стандартно заложено осветление: лу-

минесцентни тръби 4x18W. Замяна -  све-
тодиодни (LED) осветители 10W за вграж-
дане, модел: AM-X3-Downlighter,  Светли-
нен поток: 800-1000lm.

Вместо с традиционните осветители
с 4 бр. луминесцентни тръби Т8, цялата
магазинна и офисна част на бензиностан-
цията е осветена с мощни 10W светоди-
одни тела за вграждане. Постигнатият

ефект е многократно намалена консума-
ция и равномерна и равностойна освете-
ност без примигване и трептене, и без
нагряване и UV излъчване.

СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ
Стандартно заложено осветление: ха-

логенни лунички 35W. Замяна: светодиод-
ни лунички с консумация 5W. С цел нама-
ляване на консумацията в сервизните по-
мещения, при спазване на стандартите
за осветеност, за тези помещения са из-
ползвани осветителни тела тип луна с но-
минална мощност от 5W.

При подмяната на конвенционалното ос-
ветление с LED осветление бяха спазени

всички стандарти и изисквания за ос-
ветеност, определени от българското
законодателство.
От изложеното до тук можем да нап-
равим следните изводи:
•При така избраните светодиодни
осветители, разходът на електро-
енергия в конкретния търговски
обект беше намален 5 пъти. Кога-
то става въпрос за новоизграден
обект, периодът на възвръщане на
инвестицията може да се сведе до
рамките на 8-12 месеца

•Замяната на MHL осветителни те-
ла със светодиодни  води до по-рав-
номерна осветеност.

•Увеличено е цветопредаването, ко-
ето несъмнено е много важен фак-
тор за човешкото възприятие.

•Наличието на живак прави конвен-
ционалните осветители вредни за
околната среда, като в същото вре-
ме трябва да се отчетат разходи-
те по тяхното специализирано съ-
биране и унищожаване.

•Този обект изисква минимални ин-
вестиции за поддръжка за период на
светене на LED  осветителните те-
ла,  възлизащ на около 100 000 часа.

•Осветителните тела, вложени в
този обект, са с един вид светли-
нен източник- мощен COB светоди-
од LUSTROUS,  което е предпостав-
ка за по-добро планиране, евентуал-
но ремонтиране или преоборудване
след експлоатационния срок на ос-
ветителите.

•Липса на реактивна енергия. Обикно-
вено реактивната енергия се връща
в разпределителната мрежа,  което
се санкционира от електроразпреде-
лителните дружества.

Изпълнител на проекта: АМАРА ЛАЙТИНГ, съвмес-
тно с нашите партньори:

ЛЕДС ЛАЙТ КЪСТЪМС, гр. Бургас:
 www.ledslighting-bg.com

АМАРА ЛАЙТИНГ:
КАЧЕСТВЕНО СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ
www.amaralighting.com


