
Svetle Ideje

Inovativne Rešitve



EKOMOND d.o.o. je hitro rastoče podjetje 
ustanovljeno leta 2008 s ciljem ponuditi
energetsko najučinkovitejša svetila vrhunske

Naša glavna dejavnost je prenova stare oziroma 
implementacija nove industrijske in zunanje 
razsvetljave, ki ustreza zahtevam uredbe o 

Oblikujemo, razvijamo, proizvajamo in 
načrtujemo svetlobne sisteme. Strankam se 

Ponujamo energetsko učinkovita svetila 
proizvedena v Evropski Uniji (EU) v skladu s 

Imamo lastno proizvodno linijo s 50-letno 
tradicijo v panogi.  Svetila prilagajamo 
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Vpliv na okolje - manj CO2

S prihranki pri porabi električne energije, ki vam 
jih omogočamo z zamenjavo svetil, boste 
zmanjšali izpuste CO2 in s tem prispevali k 
varovanju okolja. Poleg tega boste prihranili pri 
prihajajočemu davku na onesnaževanje.

Vpliv na zaposlene - večja produktivnost

Dobro osvetljeno delovno mesto izboljšuje 
produktivnost zaposlenih. Ker naša svetila 
simulirajo naravno svetlobo se pojavlja manj 
napak pri delu, zato je manj utrujenosti in nesreč 
na delu. Posledično se poveča produktivnost.  
Svetilka deluje pri frekvenci več kot 40 kHz, kar 
pomeni, da človeško oko ne zazna utripanja 
sijalke, kar preprečuje okvare vida in glavobole. 

Predstavitev

Zakaj zamenjati?

Visoki stroški - znižanje porabe

V primeru, da uporabljate razsvetljavo starejšo 
od 5 let, je dobro razmišljati o zamenjavi. Z novo 
tehnologijo energijsko varčnih svetil je možno 

  električne energije. Z našimi 
proizvodi prihranite še na vzdrževanju.
prihraniti tudi 85%

kakovosti.

standardom ISO 9001:2009.

potrebam in željam naročnika. 

svetlobnem onesnaževanju okolja.

znižujemo
porabo

EE

popolnoma posvetimo.



Z zamenjavo potratne razsvetljave dosegamo 
 električne energije in hkrati 

Financirajte novo razsvetljavo s prihranki 
električne energije po principu PayAsYouSave. 

Zamenjava razsvetljave je dolgoročna naložba, ki 
ne prinaša tveganja. Povračilna doba investicije 
se določi z natančnimi računalniškimi izračuni in 
meritvami ter se skrajša z vsakim povišanjem 

Zbrali in razvili smo vrhunske komponente za 
svetila, ki jih proizvajamo v EU skladno z ISO 
standardom 9001:2009. Kakovost izdelkov se 
dosledno preverja skozi celoten proizvodni 

Po ogledu in popisu trenutnega stanja vaše 
razsvetljave pripravimo računalniško simulacijo 
z natančnimi izračuni prihrankov, svetilnosti in 
povračilne dobe investicije (ROI) nove 

Celoten projekt izvedemo na ključ z izkušenimi 
izvajalci oziroma svetujemo v primeru,da 
montažo opravite v lastni režiji. Nenehno 
razvijamo nove izdelke, ki jih prilagajamo 
 

tudi 
85% prihranka

Zakaj EKOMOND?

Ker ustvarjamo PRIHRANKE

Ker omogočamo FINANCIRANJE

Ker predstavljamo VARNO NALOŽBO

Ker zagotavljamo VRHUNSKO KAKOVOST

Ker projekt PRIPRAVIMO BREZPLAČNO in
BREZ OBVEZNOSTI

Ker skrbimo za svoje STRANKE in nudimo
STROKOVNO PODPORO

cene električne energije.

proces. Ponujamo večletno garancijo.

razsvetljave.

naročnikovim željam in potrebam.
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Zmanjšajte CO2 izpuste do 85%

Zmanjšajte porabo električne energije tudi za 80%

Prihranki na obdobje 20 let

trenutno stanje Ekomond svetila

trenutno stanje Ekomond svetila

investicija prihranek

znižujemo
izpust
CO2

v ozračje

znižujemo stroške vzdrževanja.



1

B R E Z P L AČ N O  I N  B R E Z  O BV E Z N O ST I  
pripravimo svetlobni projekt, ki vključuje:

Pri ogledu objekta opravimo meritve prostora, 
osvetljenosti in popis  stanja razsvetljave. S tem 
izračunamo porabo električne energije. 

Na podlagi pridobljenih podatkov umestimo vse 
objetke v prostor. Svetila postavljamo na različne 
pozicije dokler ne dosežemo optimalne 
osvetljenosti prostorov po vaših zahtevah.

Na podlagi narejene simulacije izračunamo 
porabo, osvetljenost, vrednost in povračilno dobo 
investicije. Predstavimo vam ekonomsko 
upravičenost zamenjave. Pri implementaciji prve 
razsvetljave v novem objektu se projekt pripravi 
na podlagi priloženih ACAD načrtih.

Postopek

2

3

Ogled objekta

Izris prostorov

Priprava študije
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Simulacija

3D
simulacija

vašega
objekta



Za vgradnjo energetsko učinkovite razsvetljave 
EKOMOND lahko vaše podjetje pridobi 
nepovratna sredstva po razpisu UREE, v višini do 
30 % vrednosti naložbe. Republika Slovenija ima 
za ta namen trenutno na voljo 6,5 milijona evrov.

Za vas pripravimo tehnično in razpisno 

Naložbo v zamenjavo energetsko učinkovito 
razsvetljavo lahko financirate na podlagi 

Vsi naši projekti so izvedeni na podlagi 
računalniških simulacij, ki nam omogočajo 
optimalno razporeditev svetil v prostoru ter 
našim strankam nudijo največje prihranke 
e l e k t r i č n e  e n e r g i j e  o b  z a g o t a v l j a n j u  
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Projekt

Nepovratna sredstva

Na voljo so nepovratna sredstva

dokumentacijo

potrebne osvetljenosti

z izračuni
dosežemo
učinkovito
postavitev

svetil

prihranka električne energije.



Ohišje svetilke
Ohišje svetilke je iz prašno lakirane jeklene 0,8mm 
debele jeklene pločevine. Pločevina se po ekološkem 
postopku OXSILAN, razvitem za avtomobilsko 
industrijo, pripravi na prašno lakiranje.Na zahtevo 
stranke je ohišje lahko izdelano tudi iz nerjaveče 
pločevine INOX.

Steklo
Visoko prosojno kaljeno steklo je odporno na praske 
in zato primerno za čiščenje z agresivnimi čistili. Okvir 
stekla je na ohišje pritrjen s panti in vijaki za lažje 
menjavanje sijalk. Opcijsko namesto stekla tudi 
polikarbonat(PC) ali akril(PMMA) v skladnosti s 
HACCP standardom. Stopnja zaščite svetilke IP65.

Priklop svetilk
Konektor s stopnjo zaščite IP66 za hiter priklop in 
odklop svetilke. Opcijsko kovinski konektor ali INOX 
uvodnica.

Odsevnik
Namensko oblikovani odsevniki iz Alanod Miro®4 
materiala zagotavljajo izredno visok izkoristek svetila 
in distribucijo svetlobe v smereh, kjer jo potrebujemo.

Sijalke
OSRAM T5 FQ HO Constant
Constant sijalke so namenjene za ekstremne pogoje 
delovanja, na primer visoka temperatura okolice. nad 

o
40 C. Življenjska doba do 24.000 ur

PHILIPS MASTER TL5 HO ECO
ECO Philips siajlke omogočajo dodaten 10% 
prihranek električne energije pri enakem svetlobnem 
toku. Priporočljiva uporaba v prostorih s temperaturo 
do 40°C. Življenjska doba do 25.000 ur.

Predstikalna naprava TRIDONIC
Visokoodporne industrijske elektronske predstikalne 
naprave TRIDONIC s 4x daljšo življensko dobo od 
povprečnih predstikalnih naprav; tudi do 200.000ur 
pri 50°C. Namenjene in odporne na visoke 
temperature okolice.

Svetilke so proizvedene v EU v skladu s standardom 
ISO 9001:2009 

Garancija : 3 leta oz. po dogovoru

Proizvodnja
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Izdelki

Lowbay je vrhunska energetsko učinkovita svetilka. Ponaša 
se z visoko prašno in vodotesno zaščito. Sestavljena je iz 
ohišja iz UV odpornega polikarbonata, difuzorja iz 
prozornega UV odpornega polikarbonata ter paraboličnim 
odsevnikom MIRO®4. Zaprta z nerjavečimi zapornimi 
sponkami. Namenjena za osvetljevanje industrijskih 
prostorov, proizvodenj, skladišč, športnih dvoran in 
podobno.  Primerna tudi za zunanje površine.

Curved je energetsko učinkovita svetilka. Ponaša se z 
visoko prašno in vodotesno zaščito. Sestavljena je iz ohišja 
iz UV odpornega polikarbonata, difuzorja iz prozornega UV 
odpornega polikarbonata ter paraboličnim odsevnikom 
MIRO®7.

Vega je vrhunska energetsko učinkovita svetilka. 
Ponaša se z visoko prašno in vodotesno zaščito. 
Sestavljena je iz prašno barvane jeklene pločevine 
(opcija INOX), difuzorjem iz izredno čistega kaljenega 
stekla ter paraboličnim odsevnikom MIRO®4. 
Namenjena je za ekstremne pogoje v industriji, 

Predstik. naprava: 220-240V AC/DC elektronska

VEGA

LOWBAY

CURVED

VEGA 254/280
na 2 sijalki

VEGA 454/480
na 4 sijalke

skladišča, športne hale in podobno.

TEHNIČNI PODATKI:
Zaščitna stopnja: IP65
Temperaturno območje: -25 do +70°C
Sijalke: T5 z G5 okovjem

TEHNIČNI PODATKI:
Zaščitna stopnja: IP65
Temperaturno območje: -25 do +70°C
Sijalke: T5 z G5 okovjem
Predstik. naprava: 220-240V AC/DC elektronska

TEHNIČNI PODATKI:
Zaščitna stopnja: Ip65
Temperaturno območje: -25 do +45°C
Sijalke: T5 z G5 okovjem
Predstik. naprava: 220-240V AC/DC elektronska



Postavitev testne linije

Zamenjava razsvetljave je pomembna in 
dolgoročna investicija, ki zahteva temeljit 
premislek. Za lažjo odločitev vam brezplačno 
nudimo svetila za postavitev testne linije.
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Testna instalacija & Montaža

Izvedba na ključ

Zamenjavo stare ali implementacijo nove 
razsvetljave izvedemo na ključ. Inštalacije 
izvajajo zanesljivi in izkušeni strokovnjaki s 
področja montaž na velikih in malih objektih.

EKOMOND Inteligentni Sistem Regulacije

Z našim ISR - inteligentnim sistemom regulacije 
osvetljenosti dodatno znižujemo strošek porabe. 
Glede na vpliv zunanje svetlobe sistem regulira 
nivo osvetljenosti v prostoru z izklapljanjem 
posameznih svetil. S tem imamo v prostoru 
konstantno osvetljenost.

Poleg tega lahko z našim ISR-jem upravljate z 
vsako svetilko posebej in s tem dodatno 
prihranite. Sistem priporočamo predvsem v 
športnih dvoranah, kjer lahko osvetljujemo celo 
dvorano, polovico ali samo trenutno uporabljane 
dele dvorane ali drugih objektih, kjer se ne 
potrebuje celotna osvetljenost naenkrat.
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Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava ustreza vsem zakonskim 
predpisom. Pri izdelavi projekta sodelujemo z vašim 
varnostnim inženirjem, ki določi evakuacijske poti, 
zasilne izhode in pozicije gasilnih aparatov.

Na izbiro je več različnih možnosti varnostne 
razsvetljave: baterijski moduli vgrajeni v svetila, 
varnostne svetilke, svetlobne piktograme, priklop na 
centralni baterijski sistem oziroma po dogovoru.

varnost
na prvem

mestu
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Projekt SAVATECH

Testiranje

V Savatech so povabili več podjetij, ki so priravila 
projekte za zamenjavo razsvetljave. Na podlagi 
projektov so podjetja postavila testno 
razsvetljavo. Testiranje je potekalo v prostorih, 
kjer se opravlja vulkanizacija. To so najbolj 
ekstremni pogoji pod katerimi delajo v podjetju 
Savatech. Po devetih mesecih testiranj se je 
izkazalo, da je bil naš projekt najboljši, izdelek 
najbolj kakovosten in trpežen. 

Višja osvetljenost

Ena od pomembnejših zahtev je bila potreba po 
večji osvetljenosti. Z računalniško simulacijo smo 
prikazali najučinkovitejšo postavitev svetil in v 
povprečju dvignili osvetljenost za 350%. 
Pomembne značilnosti so bile poleg večje 
svetilnosti, kakovostna protiprašna zaščita in 
vodotesnost svetil. Uporabili smo svetila z zaščito 
IP65. 

Regulacija glede na vpliv zunanje svetlobe

Zaradi vpliva zunanje svetlobe smo uporabili 
Ekomond inteligenti sistem regulacije in s tem 
dosegli, da je v prostoru vedno isti nivo 
osvetljenosti. Regulacija je nameščena nad 
svetila, le ta konstantno meri osvetljenost in 
sproti uravnava moč s katero svetijo sijalke. Po 
potrebi izklaplja in vklaplja svetila.

Varnostna razsvetljava

V Savatech smo zamenjali celotno varnostno 
razsvetl javo,  ki  temelji  na centralnem 
baterijskem sistemu. Le ta je lažji za vzdrževanje, 
saj se baterije nahajajo na enem mestu.

Prihranek

V Savatech-u smo z zamenjavo stare z Ekomond 
energetsko učinkovito razsvetljavo dosegli med 
40% in 50% nižjo porabo električne energije. 
Osvetljenost smo povečali za 350% Dodaten 
prihranek je  bi l  dosežen z  regulaci jo  
osvetljenosti.
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Reference

AGIS ZAVORE d.d.

Prihranek Osvetljenost Izpust

65% +376%
-14

ton/leto

ROI

1,1
let

MAKOTER d.o.o.

Prihranek Osvetljenost Izpust

58% +150%

ROI

3,2
let

MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o.

Prihranek Osvetljenost Izpust

60% +100%
-11

ton/leto

ROI

2,6
let

POSEBNE ZAHTEVE: Uporaba industrijskih svetil primernih za delovanje pri visokih temperaturah
okolice. Nameščene so svetilke iz serije Vega z visoko odporno industrijsko elektronsko predstikalno
napravo Tridonic in temperaturno odpornimi sijalkami Osram Constant.

POSEBNE ZAHTEVE: V predelih proizvodnje, kjer so v zraku višje koncentracije ozona, so nameščene
svetilke z dodatki iz nerjavečega jekla (uvodnice, vijaki,…).
REGULACIJA: V prostorih, kjer je prisotna dnevna svetloba, so nameščeni senzorji osvetljenosti,
ki regulirajo vklapljanje svetil. V skladiščih, kjer ni stalnih delovnih mest, so nameščeni tudi senzorji
prisotnosti.

POSEBNE ZAHTEVE: Znotraj hale se opravlja raznovrstna dela z različnimi zahtevami po osvetlitvi.
Uporabili smo 3 različne tipe industrijskih svetil.
KOMENTAR: Z zamenjavo razsvetljave se je povišala storilnost zaposlenih in kvaliteta izdelkov.

-107
ton/leto

Brest pohištvo d.o.o. , Tomplast d.o.o., Unitplast d.o.o.,
Goričane d.d., Kolektor Magma d.o.o., Kladivar d.o.o.

VEYANCE TECHNOLOGIES EUROPE d.o.o.

Prihranek Osvetljenost Izpust

67% +20%
-327

ton/leto

ROI

1,9
let
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