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Główne zasady DALI:
Techniczne właściwości/ograniczenia
Maksymalnie 64 adresy na podsieć (każde urządzenie zajmuje minimum jeden adres, niektóre potrafią więcej)
Maksymalna odległość 300 m (odległość od źródła zasilania
magistrali do ostatniego punktu)
– Maksymalnie 250 mA na podsieć (każde urządzenie pobiera
prąd z magistrali, karty katalogowe producentów precyzują
pobór, elektronika DALI – pobór przyjmuje się do kalkulacji
2 mA)
Korzyści przy kablowaniu
– Standardowy przewód dwużyłowy (1,5 mm2)
– Polaryzacja nieistotna, dowolność w topologii oprzewodowania
– Przewód zasilający i przewód sterujący mogą być w tej samej
parze
Korzyści przy programowaniu
– Zmiany poprzez oprogramowanie
– Możliwość grupowania, broadcast (wszystkie na raz) oraz
indywidualne adresowanie
– Obustronna komunikacja
– Możliwość stworzenia bardzo dużego systemu
–
–

Technology
Product overview

Rys. 2. Norma IEC62386 z dodatkowym rozdziałem na temat regulacji koloru

Fot. 1. Budynek biurowy Alchemia w Gdańsku. System sterowania DALI na całym obiekcie

Projects

Standard sterowania oświetleniem DALI
– cechy, możliwości, przyszłość

New products

mgr inż. Przemysław Skorupa, Po-

Sterowanie oświetleniem jest stosowane od bardzo wielu lat. Obecnie, w erze źródeł LED,
staje się coraz bardziej rozpowszechnione i popularne. Sterujemy oświetleniem w bardzo
wielu obiektach: kinach, muzeach, halach sportowych, biurach, przemyśle, szpitalach
itd. Dziesiątki różnych aplikacji, a w każdej z nich inny powód stosowania sterowania
oświetleniem. Jednym z najczęściej stosowanych standardów jest standard DALI.

News

P

od koniec lat 90. XX wieku ukazały się założenia techniczne.
Kilku wiodących producentów sprzętu oświetleniowego,
głównie stateczników elektronicznych, wspólnymi siłami
rozpoczęło pracę nad standardem. Przy okazji prac powołano
organizację o nazwie DALI AG. Sama organizacja została powołana do życia w roku 2000. W tej chwili w skład DALI AG wchodzi 144 członków (stan na 10 stycznia 2017 roku). Organizacja
DALI jest częścią, grupą roboczą niemieckiej organizacji ZVEI,
będącej związkiem przemysłu elektrotechnicznego. Jej członkiem
może zostać nie tylko firma produkująca osprzęt do sterowania w standardzie
DALI, lecz także
każdy
podmiot,
któremu
zależy
na promocji i rozwoju
standardu.
Wśród członków
Rys. 1. Logotyp DALI
organizacji możemy
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znaleźć dwie firmy polskie – ES-System S.A. z Krakowa oraz
Organic Lighting Sp. z o.o. z Piaseczna.
Od samego początku główną ideą przyświecającą organizacji
było utworzenie otwartego cyfrowego protokołu dedykowanego
do sterowania oświetleniem. Stąd wszyscy wiodący producenci
zasilaczy LED oraz stateczników elektronicznych są aktywnymi
członkami DALI i rozwój swoich produktów do systemów sterowania opierają głównie na DALI. Wśród członków mamy tak znaczące firmy, jak: Helvar, Osram, Philips, Tridonic, TCI, Vossloh-Schwabe, BAG, GE.
Członkowie organizacji i tylko oni mają prawo używać charakterystycznego oznaczenia DALI na swoich produktach. Jedyny
wyjątek stanowi pięć firm wyszczególnionych na stronie internetowej organizacji, które mają również prawo do używania oznaczenia. Ponadto organizacja wprowadziła zasadę, według której
od 1 stycznia 2014 roku każde urządzenie kompatybilne ze standardem musi mieć takie oznaczenie.
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Charakterystyka protokołu
Opisując standard, powinniśmy na wstępie wspomnieć, że jest
to standard kablowy, wymagający podłączenia magistrali sterującej dwużyłowej. Magistrala musi być zasilona, a każde urządzenie pobiera z magistrali prąd. Na kartach katalogowych różnych
producentów znajdują się informacje o ilości pobieranego prądu
z magistrali DALI i liczbie potrzebnych adresów.
Protokół DALI jest zapisany jako standard techniczny IEC
62386. W tej normie mamy opisane w poszczególnych rozdziałach
wymogi dla różnych typów urządzeń.
Tabela 1 wyjaśnia, że kompatybilność w standardzie DALI istnieje tylko na poziomie podstawowych funkcji i elementów wykonawczych (np. stateczników elektronicznych, zasilaczy LED).
Dlatego też oznaczenie DALI znajduje się tylko na elektronice,
natomiast nie ma go na sensorach, pilotach, sterownikach, które
można spotkać u różnych producentów w ich systemach sterowania. Oznacza to w praktyce, że oprawy na jednej inwestycji, w jednym systemie sterowania, mogą mieć wewnątrz zasilacze DALI
różnych producentów i całość będzie działać poprawnie. Łączenie
elementów różnych producentów, takich jak: pilot, czujka, sterownik, nie daje gwarancji, że system będzie w ogóle pracować.
Standard tego nie precyzuje i żaden z producentów nie da gwarancji na poprawne działanie ich urządzeń z innymi. Reasumując,
cały system sterowania powinien pochodzić od jednego producenta; tylko to, co jest w oprawach, może być wymieszane, ale,
oczywiście, w standardzie DALI.
Główne zasady DALI
Nowoczesny system sterowania wymaga elastyczności, prostoty oraz zapewnienia odpowiednich funkcji, a także najprostszego oprzewodowania – wszystkie te cechy łączy system DALI.

–
–
–

W protokole DALI każde urządzenie:
posiada indywidualny adres,
posiada 16 adresów grup,
zapamiętuje do 16 scen.

Rys. 3. Typowy sygnał na magistrali DALI, wysyłany od jednostki sterującej do konkretnego urządzenia

Rys. 4. Sygnał powrotny od urządzenia do sterownika

Nazwa DALI to skrót od pierwszych liter opisujących ten standard – Digital Addressable Lighting Interface, czyli po polsku –
cyfrowy adresowalny interfejs oświetleniowy. Każde z przytoczonych słów bardzo trafnie definiuje, czym tak naprawdę DALI
jest:
– cyfrowy – jest to protokół oparty na sygnale cyfrowym,
– adresowalny – każde urządzenie posiada swój indywidualny adres,
– interfejs – służy do komunikowania,
– oświetleniowy – dedykowany do rozwiązań i systemów oświetleniowych.
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Warsztaty dla samorządów
Philips Lighting Poland, Asseco Data Systems i Microsoft wspólnie organizują serię
warsztatów, aby pomagać samorządom
w budowaniu inteligentnych miast.
Philips Lighting pracuje z Asseco Data
Systems i Microsoft nad rozwojem koncepcji smart cities i technologii wspierających budowanie inteligentnych miast.
Nawiązanie ścisłej współpracy z niekwestionowanymi liderami w dziedzinie technologii i informatyki jest odpowiedzią na
realne potrzeby polskich samorządów,
które wyrażają chęć pogłębienia swojej

Fot. PHILIPS

wiedzy na temat technologii wspierających budowanie inteligentnych miast. Philips Lighting jest pomysłodawcą cyklu
„Smart City Roadshow” – poświęconych
idei smart cities warsztatów w polskich
miastach. Wspólnie z partnerami – Asseco
Data Systems oraz Microsoft – Philips
Lighting będzie dzielił się wiedzą na
temat rozwiązań w obszarze smart cities
zarówno z włodarzami, jak i mieszkańcami
kilku polskich miast. Pierwsze warsztaty
odbyły się na przełomie maja i czerwca br.
w Białymstoku.

Wpływ sterowania instalacjami drogowymi LED
na ich efektywność energetyczną
dr inż. Marek Kurkowski,

Definicja efektywności energetycznej obiektów może być formułowana różnie. Inna będzie
dla przedsiębiorstw, inna dla obiektów, a inna dla instalacji lub urządzeń elektroenergetycznych.

Politechnika Częstochowska,
Wydział Elektryczny,
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Instytut Elektroenergetyki

E

fektywność energetyczna oznacza ilość zaoszczędzonej energii ustaloną w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia energii elektrycznej przed wdrożeniem środka mającego na celu
poprawę wielkości zużycia i po jego wdrożeniu, z jednoczesnym
zapewnieniem normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii [1]. W dyrektywie efektywności energetycznej [2] zawarto taką definicję: Przez efektywność energetyczną
rozumie się stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego
obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach
ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten
obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej
usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu. Instalacje oświetleniowe
drogowe będące złożeniem kilkunastu zespołów urządzeń elektrycznych i elektronicznych służą do zapewnienia odpowiedniego,
zgodnego z normami [3] poziomu oświetlenia na drogach i w ich
otoczeniu. Z tego punktu widzenia światła powinno być na tyle
dużo, aby można było korzystać z dróg bezpiecznie, ale także na tyle
mało, aby koszty jego emisji były jak najmniejsze.
W Polsce instalacje oświetleniowe drogowe to głównie oprawy,
których działanie jest oparte na źródłach wyładowczych oraz źródłach półprzewodnikowych LED. Zgodnie z normami [3] poziom
oświetlenia dróg zależy od natężenia ruchu pojazdów i można go
regulować w czasie eksploatacji w ciągu doby. Rozwój technologii
spowodował, że niezależnie od rodzaju źródła światła umieszczonego w oprawie oświetleniowej można zmniejszać lub zwiększać
emitowaną wartość strumienia świetlnego. Stosowane są powszechnie układy sterowania oparte na coraz nowszych rozwiązaniach, np.
sterowanie 1–10 V, DALI oraz sterowanie cyfrowe. Ograniczając

emitowaną wartość strumienia świetlnego, niestety, zużywają one
również energię elektryczną. Stąd w niniejszym artykule zaproponowano własną wersję definicji efektywności energetycznej opartą
na definicji sprawności urządzeń elektrycznych – jako stosunek
energii elektrycznej przeznaczonej na pracę źródeł światła do całości energii elektrycznej dostarczonej do instalacji oświetleniowej.

Fot. PHILIPS

Warszawski ZDM doświetli ledami 300 przejść dla pieszych
W tym roku Zarząd Dróg Miejskich
(ZDM) doświetlił już 51 przejść dla pieszych w 13 warszawskich dzielnicach.
W planie jest doświetlenie blisko 300 zebr
w całym mieście.

Wybrane zapisy norm dotyczące układów sterowania
Wraz z rozwojem technologii źródeł światła (zarówno wyładowczych, jak i LED) zmieniają się również konstrukcje oraz
specyfika użytkowania opraw i instalacji oświetleniowych. Jedną
z ważnych zmian jest rozmycie jeszcze niedawno oczywistego
i niekwestionowanego podziału na źródła światła i oprawy oświetleniowe oraz zasilacze i układy sterujące. W przepisach pojawiły
się często sprzeczne definicje tych i powstałych niejako między
nimi elementów. Przykładem jest tu moduł LED – czy to jeszcze
źródło, czy już oprawa oświetleniowa? Powstaje przede wszystkim
pytanie, które wymagania norm ma takie urządzenie spełniać: dla
źródeł światła, dla opraw oświetleniowych, dla urządzeń do lamp
czy dla wszystkich grup urządzeń razem?
W normie EN 62031 podano następujące definicje [4]:
– pkt 3.1 normy: dioda emitująca światło LED – element półprzewodnikowy zawierający złącze p-n, emitujący promieniowanie optyczne
po wzbudzeniu złącza prądem elektrycznym;
– pkt 3.2 normy: moduł LED – jednostka dostarczana jako źródło
światła. Dodatkowo do jednego lub więcej LED, moduł może zawierać inne komponenty, np. optyczne, mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, z wyłączeniem jednak urządzenia sterującego;
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Nowoczesne naświetlacze
Oprawy MAGNUM FUTURE LED i MAGNUM FUTURE
LED XL to rodzina nowoczesnych naświetlaczy zapewniających
przenośne oświetlenie miejsc pracy.
MAGNUM FUTURE LED zapewnia maksymalny strumień
światła przy minimalnym zużyciu energii. Dzięki wyjątkowej efektywności diod LED oprawa uzyskuje parametry ponad 20 proc.
lepsze niż w przypadku porównywalnych opraw świetlówkowych
lub halogenowych.
Klosz wykonany jest z poliwęglanu nowej generacji, który
zapewnia wysoką (93 proc.) przepuszczalność światła widzialnego oraz fal bliskich podczerwieni aż do 1100 nm. Obudowa
wykonana jest z wytrzymałego i elastycznego materiału zapewniającego maksymalny poziom uderzenioodporności (IK10).
Oprawa może być używana w warunkach sprzyjających uszkodzeniom mechanicznym (np. na
budowach), a upadek ze stojaka
nie stanowi żadnego ryzyka dla
dalszego funkcjonowania lampy.
MAGNUM FUTURE jest
odporne także na najtrudniejsze warunki atmosferyczne
i prawidłowo funkcjonuje
nawet w ulewnym deszczu.
LENA LIGHTING

Naświetlacz z czujnikiem ruchu
Firma LEDVANCE poszerzyła asortyment opraw LED do
oświetlenia zewnętrznego. Floodlight LED to idealny zamiennik naświetlaczy z żarówkami halogenowymi, pozwalający obniżyć koszty związane ze zużyciem energii nawet do 90%. Oprawy
dostępne są w trzech kształtach i pięciu poziomach mocy – 20,
50, 100, 150 i 200 W. Osiągają strumień świetlny o wartości nawet
20 000 lumenów i skuteczność świetlną aż do 110 lm/W. Stopień
ochrony IP65 pozwala na ich zastosowanie w miejscach narażonych na złe warunki atmosferyczne. Modele generujące 2000 lumenów są teraz dostępne w wersji o temperaturze barwowej 4000 K,
a modele w wersji 10 000, 15 000 i 20 000 lumenów – 6500 K.
Naświetlacze LED w połączeniu z czujnikiem PIR (ang. Pyroelectric Infrared) do wykrywania ruchu i światła dziennego to
absolutna nowość na rynku. Dzięki temu pozwalają znacząco
ograniczyć zużycie energii w porównaniu z produktami konwencjonalnymi. Oprawy mają stopień odporności na udar o energii 2J
i odporności mechanicznej IK07, przy kącie rozsyłu wynoszącym
100°. Dzięki temu, że klosz wykonano z hartowanego szkła znacznie zmniejszono występowanie olśnienia.
Oprawy idealnie sprawdzą
się w oświetleniu osiedli
mieszkaniowych, dziedzińców, fasad budynków oraz parkingów.
LEDVANCE udziela
na te produkty 5-letniej gwarancji.
LEDVANCE
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nych: -27 mln euro (II kwartał 2016:
60 mln euro)
Najważniejsze informacje z I połowy
2017 r.
– Sprzedaż na poziomie 3,389 mln euro,
ze spadkiem sprzedaży porównywalnej
o 1,3%
– Wzrost sprzedaży produktów LED
o 17%, do poziomu 62% całości sprzedaży (I półrocze 2016: 52%)
– Zysk EBITA wyniósł 317 mln euro
(I półrocze 2016: 282 mln euro)
– Marża EBITA na poziomie 9,4% (I półrocze 2016: 8,2%)
– Zysk netto: 134 mln euro (I półrocze
2016: 71 mln euro)
– Przepływ wolnych środków pieniężnych: -26 mln euro (I półrocze 2016:
-18 mln euro)
Firma jest na dobrej drodze do dalszej
poprawy marży EBITA o 50–100 pkt bazowych w skali roku, nie licząc zysków z nieruchomości na poziomie 15 mln euro w
II kwartale, oraz do utrzymania stabilnego
przepływu wolnych środków pieniężnych.
Działa ostrożnie w związku z niepewnością w światowej gospodarce, jest jednak
przekonana, że w ciągu tego roku wróci do
pozytywnych wyników wzrostu sprzedaży
w porównaniu z okresem poprzednim.

1/3

Fot. Eric Rondolat, CEO Philips Lighting
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Szeroka gama rozwiązań dla branży retail
Firma OXYLIGHT wprowadziła do swojej oferty grupę produktów do oświetlenia
ogólnego oraz akcentującego w obiektach
handlowych i usługowych.
Nowa linia o nazwie OXYLED
RETAIL FREE obejmuje m.in.
estetyczne i niezawodne reflektory
w kilku atrakcyjnych fasonach, montowane na szynoprzewodzie z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach, a także oprawy typu downlight
oraz gimbal w ciekawym, nowoczesnym
wzornictwie. Z myślą o wymagającym kliencie
producent oferuje indywidualną konfigurację parametrów zgodnie z potrzebami klienta. Wyboru można dokonywać zarówno
w zakresie strumienia świetlnego, kąta rozsyłu, współczynnika
oddawania barw (CRI > 80, > 90, > 98), jak i temperatury barwowej z barwami specjalistycznymi włącznie. Kompleksowa oferta
produktów w linii OXYLED RETAIL FREE oraz możliwość indywidualnego doboru parametrów pozwalają na uzyskanie nowoczesnej i spójnej w stylu aranżacji obiektu handlowego.
OXYLIGHT

Wzrost marży operacyjnej w działach LED
W II kwartale br. Philips Lighting odnotował sprzedaż w wysokości 1,7 mld euro
i zysk z działalności operacyjnej na poziomie 10,2%.
– Cieszę się, że odnotowaliśmy znaczny wzrost
marży operacyjnej w działach LED, Professional oraz Home, a dział lamp utrzymał swój
wysoki poziom rentowności. W I połowie roku
odnotowaliśmy wzrost, co wpłynęło na zwiększenie rentowności naszego przedsiębiorstwa.
Jest to dowodem na udane wdrożenie naszej
strategii i umacnia nas to w przekonaniu, że
jesteśmy na właściwej drodze do realizacji
planu na rok 2017 – powiedział Eric Rondolat, CEO Philips Lighting.
Najważniejsze informacje z II kwartału
2017 r.
– Sprzedaż na poziomie 1,699 mln euro,
ze spadkiem sprzedaży porównywalnej
o 1,8%
– Sprzedaż produktów LED wzrosła
o 14% i stanowi teraz 63% całości sprzedaży (II kwartał 2016: 53%)
– Zysk EBITA wyniósł 174 mln euro
(II kwartał 2016: 161 mln euro)
– Marża EBITA na poziomie 10,2%
(II kwartał 2016: 9,3%)
– Zysk netto: 73 mln euro (II kwartał
2016: 57 mln euro)
– Przepływ wolnych środków pienięż-
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Oczko do zadań specjalnych
Nowe oczka IVIAN to doskonałe rozwiązanie do wszystkich
pomieszczeń wewnętrznych. Charakteryzuje się minimalistyczną
i elegancką formą. IVIAN posiada zintegrowany zasilacz, który
nie tylko pozwala zaoszczędzić miejsce przy montażu produktu,
lecz także wyklucza potrzebę zakupu dodatkowych komponentów. Kolejną wartością dodaną do oczka jest uszczelka, dzięki której może być stosowane w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności – czyli np. w łazience. Współczynnik IP oprawy IVIAN
wynosi 44.
Oczko wykonane jest z wysokiej jakości tworzywa i dostępne
w dwóch kolorach: białym i srebrnym. Posiada zintegrowane źródło światła LED w ciepłej lub neutralnej barwie światła. IVIAN jest
rozwiązaniem energooszczędnym – pobiera
tylko 4,5 W energii,
dając strumień świetlny
340 (wersja ze światłem ciepłym) lub 370
lm (wersja ze światłem neutralnym), co
umożliwia dobór do
wystroju i przeznaczenia pomieszczenia.
KANLUX

Odpowiednie oświetlenie przejścia to bardzo ważny element poprawiający bezpieczeństwo pieszych. Nowoczesne oprawy
o jasnym świetle LED doświetlają nie tylko
pasy, lecz także teren wokół przejścia, dzięki

Polska firma MST przejęła część
biznesu z BAG Electronics
Z początkiem br. firma Magnetic Systems
Technology Sp. z o.o. Sp.k. (MST) przejęła od BAG Electronics GmbH grupę
następujących produktów: zapłonniki,
zasilacze mocy oraz zapłonniki typu hot
restrike. Do czasu posiadania stanów
magazynowych MST będzie sprzedawać
te produkty w marce BAG. Po tym czasie
produkcja przejętych wyrobów zostanie
przeniesiona z Chin do Polski, a produkty
będą oznakowane podwójną marką BAG
i MST.
Głównym profilem działalności MST
jest produkcja: modułów LED, zasilaczy LED, stateczników elektromagnetycznych mHID i Fluo, systemów zintegrowanych HID, zapłonników do lamp
HID, cewek filtrujących oraz indukcyjnych.
Obecnie MST realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie na rynek systemu mLED Engine”.
Celem projektu jest wprowadzenie na
rynek platformy mLED Engine – dedykowanej do oświetlenia miejsc, w których
wymagana jest duża ilość światła. Wartość
projektu to 22 625 436,00 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 10 533 543,40 zł.
Efektem zrealizowanego projektu będzie
platforma mLED Engine, wykorzystująca technologię LED zdobywającą
coraz większą część rynku oświetleniowego. Od dnia 1 lutego br. MST należy
do Pol-lighting.
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Jesteśmy gotowi na wyzwania branży oświetleniowej
Rozmowa z Andreasem Weislem, dyrektorem generalnym i wicedyrektorem ds. sprzedaży Seoul Semiconductor

Jakie sektory obejmuje działalność Seoul
Semiconductor?
Seoul Semiconductor jest jednym z czołowych producentów diod LED na świecie. Dzięki bogatemu portfolio produktów
od diod niskiej po diody wysokiej mocy i skupianiu się na innowacyjności firma staje się kluczowym graczem wyznaczającym kierunki
rozwoju branży LED. W naszym modelu biznesowym skupiamy się
na trzech sektorach: oświetleniu ogólnym, motoryzacyjnym i sektorze IT. W Europie koncentrujemy się głównie na oświetleniu ogólnym
i sektorze motoryzacyjnym. Dostarczamy nasze produkty do różnych
segmentów oświetlenia ogólnego: architektonicznego, komercyjnego, mieszkaniowego, oświetlenia zewnętrznego, medycznego i rozrywkowego. Z kolei w sektorze motoryzacyjnym dostarczamy rozwiązania przeznaczone do oświetlenia zewnętrznego (lampy i reflektory) oraz wewnętrznego pojazdów. W sektorze IT, obsługiwanym
głównie przez nasze biura w Azji, nasze diody znajdują zastosowanie
w ekranach telewizorów, monitorach i urządzeniach mobilnych.
Chciałbym zaznaczyć, że w przeciwieństwie do innych producentów diod LED działających na rynku nie zajmujemy się integracją naszych produktów z produktami końcowymi, co sprawia,
że nie jesteśmy konkurencją dla naszych klientów, i pozwala nam
to na pełne partnerstwo oparte na zaufaniu.
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Co jest kluczowe dla innowacji w dziedzinie
technologii?
Od 1992 r. przeznaczamy rocznie ok. 10 proc. naszych przychodów na działania badawczo-rozwojowe, czyli tzw. research
and development (R&D). Zaowocowało to zbudowaniem portfolio z ponad 12 tys. opatentowanych rozwiązań na całym świecie.
To zdecydowanie wyróżnia nas na rynku. Dzięki tym inwestycjom stworzyliśmy innowacyjne produkty, takie jak Acrich – technologię zasilania diod LED bezpośrednio z sieci z pominięciem
zasilacza, oraz Wicop – diodę LED o prostszej strukturze, nieposiadającą obudowy, gwarantującą znakomitą jednolitość koloru,

pozwalającą obniżyć koszty na poziomie oprawy i oferującą elastyczność w zakresie designu.

Wicop – dioda LED nieposiadająca obudowy

znajdującym się w europejskiej centrali w MonaFirma Seoul Semiconductor jako jedyny produchium w Niemczech. Dysponujemy wysoko
cent diod LED na świecie została wybrana w 2012
wykwalifikowaną kadrą, która do stawianych
i 2013 r. przez Instytut Inżynierów Elektryków
wyzwań podchodzi z entuzjazmem i pasją. Stai Elektroników (ang. Institute of Electrical and Elecramy się także być blisko naszych klientów i słutronics Engineers – IEEE) do Rankingu Mocy
chać ich potrzeb.
Patentowych w branży półprzewodnikowej, czyli
Nie zauważamy żadnych zagrożeń dla sektora
Semiconductor Manufacturing Patent Power Ranoświetleniowego, a jedynie wyzwania, na które
king 2013. IEEE dokonuje oceny mocy patentojesteśmy gotowi i które motywują nas do pracy
wych dla poszczególnych gałęzi przemysłu na podi nieustannego rozwoju.
stawie oceny portfolio patentowych ponad 5 tys.
Acrich – dioda LED zasilana bezpośrednio z sieci
wiodących firm komercyjnych, instytucji akadeJakie są kierunki rozwoju firmy?
mickich, organizacji non profit i agencji rządowych
Zamierzamy nadal pracować nad innowacjami. Obecnie
z całego świata. Brana pod uwagę jest nie tylko wielkość portfolio
patentowych organizacji, lecz także jakość opatentowanych produktów, ich wpływ na rozwój danego rynku, oryginalność i możliwości
zastosowania.
Jako firma zdecydowanie bronimy naszych zasobów patentowych w zakresie technologii. Szanujemy własność intelektualną,
bo uważamy, że jest ona kluczowa dla rozwoju innowacji technologicznych oraz uczciwej konkurencji. Egzekwujemy nasze prawa,
również po to, by zapewnić naszym klientom niezbędną ochronę
podczas korzystania z naszych produktów.
Jakie są wyzwania i zagrożenia dla sektora
oświetleniowego?
Kilka lat temu głównym celem było osiągnięcie przez technologię półprzewodnikową poziomu jasności świecenia żarówek,
następnie osiągnięcie większej efektywności energetycznej od oferowanej przez oświetlenie konwencjonalne, później skupiono się
na poprawie jakości światła, a zwłaszcza na odwzorowaniu barw.
Dziś wyzwaniem jest wprowadzenie technologii LED nowej generacji, umożliwiającej obniżenie kosztów i poprawę wydajności produktów dedykowanych rynkom, na których właśnie koszty odgrywają kluczową rolę.
Ponadto, obserwowane na rynku trendy, takie jak inteligentne
oświetlenie (ang. smart lighting), oświetlenie zgodne z potrzebami człowieka (ang. human centric lighting), technologie Li-Fi,
IoT (ang. internet of things) lub inteligentne miasta wymagają
zupełnie nowego podejścia.
Wszystkie te tendencje uwzględniamy w naszych spersonalizowanych rozwiązaniach modułowych, które opracowujemy w siedzibie głównej w Korei oraz w naszym lokalnym laboratorium,

Fot. Andreas Weisl
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