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Spółka oferująca energooszczędne i sprawdzone Systemy 
Inteligentnego Oświetlenia LED. 

Należy do Grupy Techno-Service S.A.  - ponad 20 letnie 
doświadczenie w  elektronice. Ponad 100 mln przychodów 
rocznie - Doświadczony , stabilny finansowo producent 
zaawansowanych technologii. 

System zaprojektowany we współpracy z Politechniką 
Gdańską, projekty opraw - ASP w Gdańsku. 

Własny dział projektowo badawczy – kastomizacja dla 
potrzeb klienta - Dynamiczne wdrożenia najnowszych 
technologii. 

Produkcja w nowoczesnym parku maszynowym firmy z 
Grupy Techno-Service S.A - TsTronic  (100 stanowisk pracy - 
6.000m2 = 60 000 szt. opraw rocznie…). 

Lokalna polska firma - 100% polskiego kapitału, polska 
kadra, regionalni podwykonawcy 

O SILED 

dobre i polskie 
 

QUALITY, NO OTHER WAY 
 



 
W roku 2009 i 2010 firma zdobyła tytuł Regionalnego,  
a następnie Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju. 
 
Projekt „Systemu Inteligentnego Oświetlenia SILED”  
jest laureatem XXI edycji konkursu  
Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska”.  
 
Docenione na targach designu w Mediolanie. 
 
Przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej,   
SILED realizuje projekty badawczo-rozwojowe  
o wartości 18 mln zł. 
 
Produkty SILED są zgodne z ustawodawstwem UE  
oraz posiadają wszelkie wymagane certyfikaty,  
badania i dopuszczenia. 
 
Potwierdzenie funkcjonowania na wielu realizacjach: 
Węzeł Kowale, Fashion House Outlet, LPP, GRAAL, LOTOS 
Paliwa, PKP Energetyka i wiele innych.. 

Nagrody, Wyróżnienia, Weryfikacja  



 

1. Linie Energooszczędnych LED-owych opraw 
oświetleniowych zewnętrznych i wewnętrznych 
z możliwością konfiguracji i dostosowania do 
wymogów klienta. 

 
2. Inteligentne sterowniki - funkcje ADDwise™. 
 
3. Funkcjonalne Systemy  Nadzoru (sterowania) 
Oświetlenia – Systemy SILED™, SILED Smart ™ 
SILED Lite™. 
 
4. Projektowanie Oświetlenia – optymalizacja  
parametrów i dostosowywanie do norm  i 
wymagań klienta - Analiza ekonomiczna. 
 

Kompletna oferta SILED 



Wysoka skuteczność świetlna z oprawy 
Nie mniej niż 100 lm/W (układy soczewkowe)  lub 90 lm/W („matowe 
dyfuzory”). Aktualnie wersje ok. 110lm/W, co przekłada się na wysoką                              
- Energooszczędność opraw. 

Efektywny System chłodzenia - CooLitTM/CooLit IITM 

- Wydajność, Energooszczędność i Żywotność lampy. 
 
Bezpieczna konstrukcja – szczelność, odporność na uderzenia 
– Bezawaryjność – Niskie koszty serwisu.  

Precyzyjny rozsył światła 
Lampy wyposażone są w indywidualne soczewki dla każdej z diod LED lub 
odpowiednie dyfuzory ograniczające olśnienie i kierujących strumień świetlny w 
pożądanym kierunku  
– Energooszczędność i Dopasowanie. 
 
Żywotność całej oprawy ≥ 60.000 godz. spadek strumienia powinien być nie 
większy niż 10%. - Świadectwo  badań  w oparciu o metodę LM-80 (w 
połączeniu ze wydajnym systemem odprowadzania ciepła). 

Dane fotometryczne potwierdzone badaniami niezależnych autoryzowanych 
jednostek badawczych – Politechnika Warszawska, Politechnika Białostocka, 
Politechnika Łódzka. 

Gwarancja producenta minimum 5 lat na całość oprawy, z elektronicznym 
układem zasilającym  włącznie. 

 

Istotne cechy dobrych opraw oświetleniowych 



Spis opraw SILED 



Constant Flux 
Utrzymywanie stałego strumienia światła poprzez kompensację efektu starzenia diod LED – 
Energooszczędność. 
 
Custom Power - Ograniczenie mocy 
Możliwość optymalizacji zużycia energii poprzez dostosowanie mocy lampy do indywidualnych i bieżących 
potrzeb realizacji oraz klienta  
- Energooszczędność i  Dopasowanie. 
 
Czujniki oświetlenia i ruchu 
W wersji Basic - czujnik zmierzchowy oraz PRO do pomiarów natężenia oświetlenia. Oprawa inteligentnie 
dostosowuje się do aktualnie panujących w jej otoczeniu warunków zewnętrznych.   
- Energooszczędność i Funkcjonalność. 
 
Sterowanie 
W wersjach APC, iSwitch – dwustopniowy układ redukcji mocy, 1-10V, DALI oraz iDimmer. Możliwość 
zaprogramowania poziomów świecenia lampy, których zmiana może być realizowana przez klienta lub np. 
zewnętrzne czujniki ruchu (lampa rozbłyska w momencie wystąpienia ruchu w jej obrębie) - 
Energooszczędność i Funkcjonalność. 
 
Programowanie 
Przewodowe  i Radiowe – Funkcjonalność. 
 

ADDwiseTM inteligentne - efektywne rozwiązania SILED 



ADDwiseTM  sterownik SILED LC - aplikacja HELIOS 

Zewnętrzne sterowanie 

Zmiana jasności lampy (mocy lampy) przez zewnętrzny włącznik, regulator lub 
sterownik. 
 
iSwitch  Dwa poziomy świecenia zmieniane np. standardowy łącznik 
 
1-10V   Płynna zmiana poziomu świecenia przez 2 dedykowane przewody 
 
DALI   Cyfrowy adresowalny interfejs oświetleniowy 
 
APC   Skokowa zmiana poziomu świecenia przez dedykowany interfejs do 

  sterownika APC firmy Rabbit 
 
iDimmer Funkcja fabrycznego ustawiania harmonogramu redukcji mocy.  

  Umożliwia zaprogramowanie 5 punktów - poziomów świecenia 
  lampy w ciągu doby, które będą przełączane o zadanych godzinach.  

 
iDimmer  Rozszerzenie funkcji iDimmera o możliwość bezprzewodowego  
NFC   (bez wyjmowania oprawy z pudełka) zaprogramowania oprawy. 
 

Korzyści dla użytkownika: 
Możliwość dynamicznego dostosowania strumienia świetlnego do 
zmiennych wymagań – dopasowanie do rzeczywistych warunków i potrzeb 
użytkownika – optymalizacja zużycia energii elektrycznej – oprawa 
oświetleniowa nie musi świecić z pełną mocą przez cały czas. 



• Redukcja zużycia energii elektrycznej i CO2 – w zależności od specyfiki realizacji 
nawet do 50% większa w stosunku do rozwiązań bez systemów redukcji. 

• Zastosowanie zmiennych harmonogramów dla dni tygodnia – dodatkowa 
redukcja od kilku do kilkunastu procent w stosunku do rozwiązania z jednym 
niezmiennym harmonogramem. 

ADDwiseTM  sterownik SILED LC - aplikacja HELIOS 



Systemy SILED umożliwiają bezpośredni, ciągły monitoring, oraz zdalne sterowanie i 
optymalizację funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej.  

Użytkownik ma do wyboru: 

• System SILED™  

• SILED Smart™  

• SILED Lite™ 

Systemy SILED umożliwiają optymalizację zużycia prądu przez poszczególne oprawy - 
dostosowują poziom świecenia do zmieniającego się poziomu oświetlenia naturalnego i 
uwzględniają warunki pogodowe czy też ruch pojazdów lub pieszych w obrębie oświetlanej 
powierzchni.  

Systemy Nadzoru 



Funkcjonalność systemów SILED 
Obsługa:   

Oprogramowanie SILED Helios (CMS) 

 

Korzyści: 

Bezprzewodowy odczyt i zarządzanie lampami – orientacyjny czas obsługi użytkownika  - 
wprowadzenia zmiany parametrów świecenia w infrastrukturze składającej się z 1000 lamp = 
2min. 

Funkcje: 

• Zarządzanie lokalizacjami 

• Definiowanie harmonogramów 

• Wysyłanie harmonogramów do dowolnej liczby lamp 

 • Załączanie i zmiana jasności dowolnej lampy 

• Możliwość dowolnego grupowania lamp 

• Załączanie i zmiana jasności dowolnej grupy lamp 

• Przełączanie scen świetlnych 

• Monitorowanie stanu lamp (poziom świecenia, alarmy) 

• Synchronizacja czasu 

• Raportowanie o alarmach i zużyciu energii 



SILED - Modernizacja oświetlenia na węźle Gdańsk Kowale 

www.jasnedrogi.pl 



SILED - Realizacje - Parking FASHION-HOUSE Gdańsk 
 

Metalohalogen - Mth 

LampART XL - LED 

LampART XL - LED 



Zaufali nam 

Iluminacja terenu wokół Centrum Dystrybucyjnego 
LPP S.A.  

Instalacja oświetleniowa terenu wokół stacji paliw 
LOTOS 

System Inteligentnego Oświetlenia na parkingu CH 
Fashion House Outlet 

Instalacja oświetleniowa zainstalowana na parkingu 
przyzakładowym 

…i wiele innych 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach 
programu SOWA Radom -  

4000 szt. opraw  

Szkoła w Kolbudach – modernizacja 158 szt. 
opraw wewnętrznych  
Gmina Kolbudy – oświetlenie ulicy Polnej wraz z 
systemem sterowania SILED 
 

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i 
wewnętrznego na terenie  IKEA Bydgoszcz 



Polska technologia, produkcja i kapitał… 

System Inteligentnego oświetlenia LEDowego 

SILED Sp. z o.o. 
ul. Benzynowa 19 

83-011 Gdańsk 
Tel. +48 58 322 28 35 
Fax. +48 58 322 28 30 

biuro@siled.pl 
 


