svítidla a světelné přístroje

Korejský výrobce svítidel Glow One Co.
přichází do České republiky
Na evropský trh vstupuje výrobce
průmyslových svítidel vysoké kvality
a spolehlivosti – korejská firma Glow
One Co., součást koncernu Songhyun
Group.
Kompletní informace o společnosti
včetně videoprezentací je možné nalézt
na: www.glowone.com.

Obr. 1. Realizace Kingdom Centre, Rijád,
Saudská Arábie

Ve spojení s firmami POSCO LED
a SKC Lighting dnes firma Glow
One představuje jednoho z největších
světových výrobců průmyslových svítidel.
Systém výroby (SMT line a Rand D
Center) zaručuje kontrolu kvality od vý-

teplotu, testem on/off a u svítidel s IP66
a více i na krytí.
Díky všem těmto postupům dosahuje
firma ukazatele reklamací 0,01 %, což je
zcela unikátní parametr.
Veškeré technicčtyřikrát rychlejší
ké a výrobní údaobtok
je jsou na každém
svítidle zachyceny
v QR kódu a tzv.
bar kódu (čárový
kód).
Stěžejním proa)
b)
duktem z hlediska
Obr. 2. Chlazení svítidla SteelMaker One: a) obtokové křivky, b) detail parametrů je svítidlo
SteelMaker One,
vyvinuté speciálně pro použití ve velmi horkých provozech – lze ho umístit i
v prostorech s trvalou teplotou až 70 ºC.
chladič
spínaného
Konstrukce svítidla neobsahuje žádzdroje
nou plastovou součást, pouze kov a kedeska (PCB)
ramické materiály. (Technické údaje viz
konektor (kov)
inzerát níže.)
LED (keramika)
Jako referenční projekt lze uvést umísAl reflektor
tění ve výrobních halách korejského ocelářského koncernu POSCO Steel.
V současné době Glow One své výrobky exportuje do více než 22 zemí, včetně USA, Japonska, Austrálie, Indonésie
Obr. 3. Svítidlo SteelMaker One – konstrukce
a dalších zemí.
svítidla neobsahuje žádnou plastovou součást
Pro evropský trh firma uzavřela distribuční smlouvu se společností LGE
V sériové výrobě je každý komponent
GmbH (Lighting Group Europe) a tato
(LED moduly, drivery) vyzkoušen a fipoté pro trh České republiky se společnální výrobek individuálně testován po
ností Elektroprof světelná technika s. r. o.
dobu dvou hodin na maximální provozní
voje až po výrobní proces. V procesu vývoje jsou prototypy podrobeny mimo jiné
např. zkoušce tepelným šokem (+80 ºC
30 min/–30 ºC 30 min) ve 100cyklové sérii.

SteelMaker One
LED typ: Ceramic Power LED
Příkon (W): 90/145
Světelný tok (lm): 12 600/20 300
Teplota chromatičnosti světla (K): 5 700
Provozní teplota: –30 oC — 70 oC
Životnost: > 50 000 h
Stupeň ochrany: IP66
Materiál krytu: hliník
Certifikace: CE, třída D
Barva: černá
Výroba: Jižní Korea
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