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Drodzy Pracownicy i Partnerzy!
W Wasze ręce oddajemy skompresowaną wiedzę
na temat działalności M-TECH w pierwszym
kwartale 2021 roku. Znajdziecie tu wiedzę na
temat oświetlenia samochodowego, ciekawostki
i nowinki produktowe oraz inspiracje graficzne!
Mamy nadzieje, że nasza publikacja przypadnie
Wam do gustu i przybliży do serca firmy.
W kwartalniku M-TECH edukujemy, informujemy
i bawimy!
Zapraszamy do lektury!
Zespół Marketingu M-Tech

www.m-tech.pl
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Nasze osiągnięcia

Po raz czwarty zostaliśmy laureatami polskiego rankingu
i otrzymaliśmy tytuł Gazeli Biznesu roku 2020, co
potwierdza siłę firmy M-TECH i jakość marki. Co za tym
idzie, polski szanowany dziennik „Puls Biznesu” potwierdza
przynależność firmy M-TECH do elitarnego klubu Gazel

TO NASZ
WSPÓLNY SUKCES
Ze względu na pandemię wirusa COVID-19, rok 2020 był
dla wszystkich szczególnie trudnym czasem, pełnym wyzwań
i niepewności, dlatego tak ważne jest dla nas Wasze
wsparcie!

Rok

osiągnięć

na

2021

zaczynamy

polskiej

scenie

od

niecodziennych

Biznesu – prestiżowego grona rzetelnych i najdynamiczniej
rozwijających się firm z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw. Gazela Biznesu to tytuł, który wiąże się
z

autorytetem,

rekomendacją

przedsiębiorczością

mającą

istotne

oraz

znaczenie

świetną

w

relacjach

handlowych z dotychczasowymi i nowymi kontrahentami
zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Stanowi
znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, wiarygodnych,
uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm.

przedsiębiorców.

To dzięki relacjom, które udało nam się
wspólnie zbudować przez lata możliwe
było osiągnięcie tego wspólnego
sukcesu oraz uzyskanie niecodziennego
i prestiżowego wyróżnienia w tych
trudnych dla wszystkich czasach.

Dodatkowo, po raz drugi, otrzymaliśmy prestiżowy tytuł
Diamentu Forbesa. Diamenty Forbesa to coroczny ranking
przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach prężnie
zwiększały swoją wartość na polskiej scenie najlepszych
przedsiębiorców.

Otrzymanie

wyróżnienia

w

postaci

Diamentu Forbesa potwierdza, że my – firma M-TECH należymy do grona Diamentów czyli prężnie rozwijających
się firm – zachowujących wysoką skuteczność, efektywność
i wydajność przedsiębiorstwa. Prezentujemy dobry model
biznesowy, jesteśmy wiarygodni i umiejętnie wykorzystujemy
innowacje do wzmocnienia własnej wartości.
Dziękujemy!
Drodzy Partnerzy – to Wy stanowicie siłę napędową firmy
M-TECH! To dzięki relacjom, które udało nam się wspólnie
zbudować przez lata możliwe było osiągnięcie tego wspólnego
sukcesu oraz uzyskanie niecodziennego i prestiżowego
wyróżnienia w tych trudnych dla wszystkich czasach.
Obiecujemy, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby ten
2021 - post-covidowy czas - był dla Państwa i dla nas rokiem
pełnym możliwości, wyzwań i sukcesów.
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M-TECH WSPIERA!
POLSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
SPORTOWE I SZKOLNICTWO
ZAWODOWE!
Sezon rowerowy zbliża się wielkimi krokami!
Przedstawiamy młodych sportowców ze Stajni Rowerowej,
których, wraz z firmą INTER CARS, mocno wspieramy!
Jesteśmy pod niemałym wrażeniem i życzymy dalszych

fot. Stajnia Rowerowa

sukcesów!

Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy
Mamy nadzieję, że nasze lampy inspekcyjne ułatwią pracę
niejednemu uczniowi i zapewnią praktyczną naukę zawodu
poprzez doskonałe oświetlenie warsztatów technicznych.
Wspieramy polskie szkolnictwo poprzez zaopatrywanie ich
w niezbędne produkty oświetleniowe!

fot. Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy
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Lorem ipsum
Artykuły
edukacyjne

NAJWAŻNIEJSZA PREMIERA ROKU
REWOLUCJA W SEGMENCIE RETROFITÓW LED
Statystyki pokazują, że z każdym rokiem średni wiek

W przypadku fabrycznych reflektorów LED, nie ma

samochodu w Polsce się obniża w tej chwili wynosi on około

jednakowej wartości wyznaczającej moc owych świateł.

13 lat. W praktyce oznacza to, że z każdym rokiem na naszych

Różnią się one w zależności od producenta i modelu.

drogach jeździ coraz więcej samochodów względnie nowych,
czyli też wyposażonych w najnowsze technologie.
Choć można mnożyć nowoczesne układy bezpieczeństwa,

Co więcej, diody LED dają producentom samochodów
możliwość modelowania świateł w taki sposób, aby
maksymalnie

wykorzystać

cały

emitowany

przez

nie

systemy obniżające poziom emisji spalin czy też poprawiające

strumień światła. Skutkiem tego, przy podobnej mocy źródeł

komfort podróży, to zaznaczyć trzeba istotną rolę jaką

światła oraz przy zbliżonej lub czasem i niższej wartości

odgrywają instalacje świateł w technologii LED. Jednym

strumienia światła, otrzymujemy o wiele skuteczniejszy

z aspektów, dla którego stosuje się technologię LED jest

zasięg przednich reflektorów i jasność świateł. Co więcej,

dużo mniejsze zużycie energii względem zwykłych żarówek,

sam koszt instalacji LED jest o wiele niższy niż w przypadku

czyli po prostu ekologia, a kolejnym istotnym parametrem

ksenonów oraz pozwala na to, aby te światła były dostępne już

odróżniającym LED od halogenu jest jasność oraz skuteczny

w modelach samochodów niższych segmentów często też jako

zasięg świecenia.

standardowe wyposażenie.

Osobiście nie twierdzę, że światła ksenonowe odeszły do

Światła ksenonowe dały początek nowemu segmentowi

lamusa-przez ponad 20 lat uznawane były za wyznacznik

akcesoriów, czyli zestawom przeznaczonym do konwersji

jakości oraz komfortu prowadzenia w nocy czy też

przednich świateł halogenowych na ksenonowe. Przez lata

w warunkach ograniczonej widoczności. Przez większość

takie rozwiązanie zyskało szeroką rzeszę zwolenników,

czasu oferowane były jako opcja w samochodach klasy wyższej

którzy dostrzegając rewolucyjną zmianę w komforcie

lub jako droga opcja wyposażenia. Teraz muszą jednak ustąpić

i bezpieczeństwie prowadzenia po zmierzchu, stale rozglądają

miejsca na podium światłom LED.

się za rozwiązaniami mogącymi poprawić wydajność świateł.

W lampach wyładowczych, w przypadku palników D1S
strumień świetlny wynosi około 3000 lumenów i jest to
średnio 2 razy więcej niż w żarówce halogenowej H7.

KWARTALNIK edukacyjno-ekspercki Styczeń - Marzec 2021

Naturalnym krokiem było powstanie retrofitów LED jako
zamienników tradycyjnych żarówek halogenowych.
Firma M-TECH w swojej ofercie posiada 3 serie popularnych
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„LED Setów”. Zbierając doświadczenia oraz kierując się
potrzebami rynku, dział R&D firmy M-TECH przygotował
zupełnie nową, flagową serię retrofitów LED przeznaczonych
do konwersji oświetlenia halogenowego – LSPRO. Łączy
ona w sobie wszystkie najlepsze cechy zarówno żarówek
tradycyjnych z wydajnością i trwałością technologii LED.
Największą bolączką, z którą zmagają się

lampy LED

jest wysoka temperatura. Dotyczy to wszystkich zarówno
fabrycznych reflektorów w samochodach najwyższych klas jak
również prostych, pojedynczych żarówek LED. Temperatura
jest nieodłącznym parametrem i trwałość lampy zależy od tego,
jakiej jakości i marki są zastosowane diody LED w lampie oraz
czy temperatura z owych diod jest skutecznie odprowadzana.
M-Tech LSPRO H7

W retrofitach M-TECH LSPRO zostały już tradycyjnie
zastosowane diody LED marki Osram, które charakteryzują
się najwyższą wydajnością lumenów z 1 wata pobieranej
mocy. Co więcej, dzięki swojej wysokiej jakości, nie generują

retrofitów w reflektorze, zwłaszcza tym, gdzie żarówka jest
przypinana tradycyjnym drucikiem.

zbyt wysokiej temperatury, która mogłaby skrócić żywotność

Dawne zestawy do konwersji świateł na ksenony wymagały

produktu. Powstałe w wyniku pracy ciepło (podobnie jak

instalacji dodatkowych urządzeń w postaci przetwornic,

w przypadku fabrycznie montowanych reflektorów LED)

niezbędnych do prawidłowej pracy lamp wyładowczych.

w M-TECH LSPRO jest odprowadzane poprzez innowacyjny

W przypadku LED Setów LSPRO montaż odbywa się absolutnie

system Active Air z aktywnym wiatrakiem. Rozbudowana sieć

bezinwazyjnie. Nie trzeba też instalować dodatkowych urządzeń.

kanałów powietrznych diametralnie zwiększa powierzchnię

Aby retrofit współgrał z układem diagnostycznym w pojazdach,

radiacji,

wentylator

zostały zainstalowane moduły EMC, EMI oraz zaawansowany

o maksymalnym przepływie powietrza 5m3 i został osadzony

system Canbus, który ma zapobiegać wykrywaniu błędów

na japońskich łożyskach. Tak rozbudowany aktywny układ

spalonej żarówki. Dodatkowo, zainstalowany w sterowniku

daje gwarancję żywotności nawet w trudnych warunkach

stabilizator napięcia dopuszcza prąd wejściowy w zakresie od

pracy, takich jak rozgrzana komora silnika.

9 nawet do 16 Woltów, co skutecznie zapobiega jakże częstym

która

jest

wspomagana

przez

Diody LED marki Osram to również przyjemne, białe
światło o maksymalnej temperaturze barwowej wynoszącej

przepięciom pojawiającym się w samochodowych instalacjach
elektrycznych.

5700 kelwinów. Dzięki dopracowanej geometrii i idealnie

Seria LSPRO to pokaz możliwości inżynierów i ekspertów

ustawionej ogniskowej, retrofity M-TECH LSPRO perfekcyjnie

z działu R&D firmy M-TECH, którzy korzystając ze swojej

współdziałają z odbłyśnikami w reflektorach halogenowych,

wiedzy

czego efektem jest wydłużona wiązka i zasięg świateł,

najlepsze

przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed niepożądanym

rozwijaniem

olśnieniem innych uczestników ruchu.

w ofercie M-TECH produktów.

oraz

wachlarza

dostępne
i

doświadczeń,

elementy

ulepszaniem

stale
wszystkich

wykorzystując
pracują

nad

dostępnych

Aby ułatwić montaż, a co za tym idzie, poprawić
uniwersalność retrofitów LSPRO, dział R&D firmy M-TECH,
bazując na swoim doświadczeniu, zaprojektował sam

Dawid Bystroń
Product Manager

szkielet oraz wszystkie elementy owych żarówek LED tak,
aby były jak najbardziej kompaktowe, mieściły się nawet
w najmniejszych obudowach reflektorów i dały się zamontować
w łatwy sposób. System Active Air wraz z całym radiatorem
oraz wiatrakiem nie przekraczają 40 mm szerokości, co stawia
flagowca M-TECH w czołówce kompaktowych LED Setów.
Co więcej, demontowany metalowy pierścień mocujący,
będący również podstawą żarówki, ułatwia umocowanie

www.m-tech.pl
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POZNAJ NOWĄ GAMĘ LAMP
INSPEKCYJNYCH - M-TECH PRO!
Firma M-TECH proponuje nową jakość w segmencie lamp
inspekcyjnych.

10 sekund od włączenia lampy i przełączenia jej w dogodny
dla siebie tryb pracy, jedno kliknięcie powoduje jej wyłączenie.

Oświetlenie warsztatowe jest jednym z najprężniej
rozwijających się segmentów akcesoryjnego oświetlenia
samochodowego. Pojawienie się technologii LED tylko
przyspieszyło ten proces. M-TECH jak zwykle jest krok przed
konkurencją!

Oznacza to, że nie musimy klikać kilka razy, aby wyłączyć lampę,
co może być drażniące przy systematycznym użytkowaniu.
Dodatkowym atutem jest możliwość regulacji intensywności
świecenia. Lampy posiadają unikatowy system ochrony przed
przeładowaniem i rozładowaniem (overcharging protection
system).

M-TECH PRO to nowa, debiutancka gama obejmującą na ten
moment trzy niezawodne lampy inspekcyjne. Wprowadzone
do oferty modele: ILPRO103, ILPRO105 oraz ILPRO109 to
innowacyjne i profesjonalne lampy warsztatowe z najnowszej
linii lamp M-TECH PRO.

JAKIE CECHY WYRÓŻNIAJĄ
KAŻDY MODEL?

je

ILPRO105 wyróżnia się elastyczną główką (część świecąca

pozostaje

zamocowana jest na giętkim elemencie łączącym ją

odporna na zanieczyszczenia. Dodatkowo, klasa odporności

z resztą lampy) oraz możliwością manewrowania całą lampą

mechanicznej IK08 zabezpiecza je przed zewnętrznymi

o 360 stopni wokół własnej osi. Zastosowanie tych dwóch

uderzeniami mechanicznymi – tym samym wpływając na

rozwiązań pozwala na dowolne ustawienie strumienia

trwałość urządzenia i bezpieczeństwo użytkowania.

światła, zapewniając komfort pracy nawet w najbardziej

Produkty

posiadają

wodoodpornymi,

a

certyfikat
jednocześnie

IP54,

co

obudowa

czyni

Warto zwrócić uwagę na najwyższej jakości materiały
użyte do produkcji nowych lamp, które zostały dostosowane
tak, aby wytrzymać nawet najtrudniejsze warunki pracy,
które są codziennością większości użytkowników tego typu
produktów. Praktycznym i innowacyjnym rozwiązaniem jest
zastosowanie inteligentnego systemu wyłączania - po upływie

KWARTALNIK edukacyjno-ekspercki Styczeń - Marzec 2021

niedostępnych

miejscach.

Dodatkowo

lampa

została

wyposażona w regulator jasności emitowanego światła (tzw.
ściemniacz), dzięki czemu można zmniejszyć jego intensywność
w miejscach gdzie nie jest ono potrzebne. Ponadto, została
ona wyposażona w LEDowy wskaźnik stanu akumulatora,
który pozwala na bieżąco kontrolować stopień naładowania
baterii (indicator). Produkt został wyposażony w funkcję
www.m-tech.pl
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ładowania typu micro USB oraz emituje migający sygnał
świetlny – ostrzegający przed całkowitym wyładowaniem
baterii.
ILPRO109

to

obecnie

najmocniejsza

ręczna

lampa

warsztatowa na rynku. Dzięki zastosowaniu źródeł światła
marki

OSRAM

uzyskujemy

mocne,

jednolite

światło

o strumieniu świetlnym do 1100 lumenów dla funkcji głównej
i do 200 lumenów dla pomocniczej, co przy baterii
o pojemności 5000mAh pozwala nawet na 8 godzin ciągłej
pracy. Dodatkowo, lampa wyposażona jest w dwa mocne
magnesy, hak 360 stopni oraz osobny przycisk pozwalający
zmniejszyć strumień światła do 50%. Produkt został
wyposażony w funkcję ładowania typu Jack oraz emituje

Warto zwrócić uwagę na najwyższej jakości
materiały użyte do produkcji nowych lamp,
które zostały dostosowane tak, aby wytrzymać
nawet najtrudniejsze warunki pracy [...]

migający sygnał świetlny – ostrzegający przed całkowitym
wyładowaniem baterii.
ILPRO103 to najmocniejsza, poręczna kieszonkowa lampa
o nieporównywalnym stosunku lumenów do jej gabarytów.
Dzięki zastosowaniu diod marki OSRAM uzyskujemy strumień
świetlny nawet do 600 lumenów. Dodatkowym elementem
jest wsuwka za pasek oraz wbudowany magnes ułatwiające jej
użytkowanie. Produkt został wyposażony w funkcję ładowania
typu Jack oraz emituje migający sygnał świetlny – ostrzegający
przed całkowitym wyładowaniem baterii.
Autor: Zespół M-Tech

www.m-tech.pl
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WYDAJNOŚĆ,
SKUTECZNOŚĆ, MODA,
A CZASEM ZWYCZAJNA
EKONOMIA
fot. Adobe Stock

To są tylko niektóre z argumentów dzięki którym popularność

może się też później wyprzeć jakichkolwiek zarzutów, choć

lamp LED stale wzrasta. Technologia elektroluminescencyjna,

informacja ciągle jest prawdziwa. Owa homologacja w sposób

dostępność wielu rozwiązań w zakresie komponentów

pokrętny informuje jedynie o spełnieniu przez produkt norm

elektronicznych, formy oraz parametry diod LED dają

według regulacji ECE R10. Mówi ona o tym, że wspomniany

producentom

LED

produkt nie emituje pola elektromagnetycznego, które

kolejnych zastosowań oraz stałego powiększania wachlarzy

mogło by jakkolwiek zakłócić pracę pozostałych urządzeń

oferowanych produktów.

elektrycznych w pojeździe. Nie jest to jednak w żaden sposób

możliwość

wymyślania

dla

lamp

Obojętnie jaki model świateł nas interesuje i jakie
zaplanowaliśmy dla nich zastosowanie, trzeba pamiętać
o legalności tego rozwiązania. Jeżeli instalujemy światła
robocze, to sytuacja jest mało skomplikowana, gdyż tego
rodzaju lampy nie spełniają norm, aby były dopuszczone
do ruchu ulicznego, więc korzystanie z nich jako np. ze
świateł drogowych, może skutkować mandatem, lub nawet
utratą

dowodu

rejestracyjnego.

Użytkownicy,

którzy

planują zakup tego rodzaju świateł padają też często ofiarą
naciągaczy, którzy w opisach swoich produktów zamieszczają
wzmiankę, jakoby oferowane lampy posiadały homologację.

powiązane z użytkowaniem tego rodzaju lamp na drogach
publicznych. Lampy robocze często są montowane jako
dodatkowe światła cofania, np. w samochodach terenowych,
ciężarowych lub naczepach. O ile są one używane podczas
manewrów poza drogami publicznymi, np. na placach
manewrowych pod magazynami, lub podczas przejazdów off
roadowych, to kwestia atestów jest nieistotna. Jeżeli jednak
ktoś ma zamiar korzystać z tego rodzaju dodatkowego
doświetlenia na drogach, warto zadbać aby lampy spełniały
normy i posiadały homologację według regulacji ECE R23 dla
świateł cofania.

Dzięki takiej prostej zagrywce i sprytnej grze słów oraz

Reflektory dalekosiężne, gdzieniegdzie nazywane „driving

zaprezentowanym na lampie oznaczeniom homologacyjnym,

lightami”, a powszechnie znane jako „halogeny” to swego

mogło by się wydawać iż taka lampa może być bez przeszkód

rodzaju kultowe wyposażenie każdej ciężarówki. Potężne

użytkowana na drogach publicznych. Otóż prawda jest

lampy mają swego rodzaju osobliwy charakter zachęcający

ciut inna. Sprzedawca udzielając informacji o rzekomych

wielu do instalowania ich w swoich samochodach, nie

atestach, nie pisze nic o homologacji drogowej i przez to

koniecznie ciężarowych. O ile kwestie homologacji drogowej
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żarówek oferują na rynku źródła światła, które swoją
charakterystyką mają oddawać efekt lamp ksenonowych, to
jednak użycie tego typu żarówek wyklucza w całości legalność
lampy. To samo dotyczy coraz to bardziej powszechnych
retrofitów LED, czyli zamienników tradycyjnych żarówek.
Rozwiązania tego typu nie spełniają na ten moment żadnych
europejskich norm i nie są dopuszczone do ruchy również
jako źródło światła w reflektorach oświetlenia głównego.
Co jednak w przypadku, gdy bardzo chcemy uatrakcyjnić
wygląd i efekt świecenia naszych halogenów? Są na rynku
dostępne modele żarówek halogenowych ze specjalną
owych lamp według regulacji ECE R112 to rzecz oczywista,
to jest jeszcze kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę.
Ważnym oznaczeniem przy homologacji jest również liczba
referencyjna. Oznacza ona wartość natężenia światła.
Wyróżnia się stałe wartości: 7,5; 10; 12,5; 17,5; 20; 25; 27,5;
30; 37,5; 40; 45; 50 na reflektor. Liczba określająca parametr
danego reflektora powinna znajdować się wśród oznaczeń
homologacji.

Według

przepisów

unijnych,

samochód

posiadający dodatkowe oświetlenie drogowe, nie może mieć
więcej niż 4 punkty świetlne a suma liczb referencyjnych
nie może być większa niż 100 lub wartość natężenia światła
emitowana w sumie przez te reflektory, nie może przekraczać
480 luksów. Jeżeli wartość ta jest przekroczona, według
przepisów światło powinno być zasłonięte. Nie wystarczy

powłoką nałożoną na szklaną bańkę żarówki. Tego typu
filtr, w zależności od modelu żarówki, może dać korzyść
w postaci zimnej poświaty lub nieco bielszego światła,
lecz należy pamiętać, że nawet jeżeli barwa światła
mieści się w granicach homologacji, ów filtra zatrzymuje
część światła i emitowane przez nasze halogeny światło
będzie

miało

mniejszą

jasność.

Analogicznie

jest

w przypadku stosowania lamp dalekosiężnych, których klosz
został przebarwiony na niebiesko. Moc tych filtrów, czyli ich
głęboka niebieska barwa, nie tyle często wykraczają poza
normy homologowanej barwy światła, co również ogranicza
emisję strumienia światła.
Dawid Bystroń
Product Manager

dodatkowy przełącznik w kabinie, który będzie dezaktywował
działanie owej lampy, gdyż według przepisów lampa, która
jest „stale odłączona”, ale jest odsłonięta jest niesprawna.
W odniesieniu do źródeł światła, które są stosowane
w lampach dalekosiężnych, do niedawna używane były prawie
tylko żarówki halogenowe. Od czasu do czasu można spotkać
akcesoryjne lampy wyładowcze, czyli popularne „ksenony”.
Na obecną chwilę najchętniej kupowane są lampy LED, ze
względu na swoją zwiększoną wydajność i atrakcyjny wygląd.
Co więcej, lampy te w większości są spotykane na rynku
w bardziej przystępnej cenie niż tradycyjne halogeny.

fot. M-Tech

Pomimo staje rosnącej popularności lamp LED, ciągle nie
brakuje na drogach kierowców, którzy zdecydowanie stawiają
na tradycyjne rozwiązania. W przypadku konwencjonalnych
lamp drogowych, działających w oparciu o żarówkę
samochodową, trzeba również zwracać uwagę na jeszcze jedną
kwestię homologacyjną. O ile wszystkie wymienione wyżej
parametry są tak samo istotne, to należy sprawdzić, czy użyta
żarówka, również posiada homologację drogową. Parametry
żarówek samochodowych określa regulacja ECE R37, gdzie
jednym z wyszczególnionych parametrów jest barwa światła
i jest ona wyznaczona na poziomie 4200K. Choć producenci

www.m-tech.pl
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JAKIE CECHY
NALEŻY WZIĄĆ
POD UWAGĘ
PODCZAS
WYBORU LAMPY
WARSZTATOWEJ?
Komentarz ekspercki

Przenośne

lampy

warsztatowe,

zwane

również

inspekcyjnymi, są jednym z najprężniej rozwijających się
segmentów akcesoryjnego oświetlenia samochodowego.
Pojawienie się technologii LED tylko przyspieszyło ten proces.
Precyzyjne oświetlenie stanowiska pracy to podstawa
sprawnego i bezpiecznego działania. Dotyczy ona zarówno
mechaników, jak i amatorów majsterkowania w garażu
i warsztacie, ale nie tylko. W takiej sytuacji niezawodna
i niezastąpiona jest wydajna lampa warsztatowa, której można
fot. M-Tech

użyć punktowo do oświetlenia podzespołów wymagających
naprawy, dzięki czemu łatwiej zdiagnozować przyczynę awarii.
Poniżej postaram się odpowiedzieć na pytanie “Jakie
cechy należy wziąć pod uwagę podczas wyboru lampy
warsztatowej?”
Najważniejsze cechy przy wyborze przenośnych lamp

gwarantujące najwyższa jakość. Dzięki takiemu rozwiązaniu
możemy uzyskać znacznie mocniejszy strumień świetlny
od wspomnianych wcześniej dwóch technologii. Obecnie
najczęściej występującymi na rynku wartościami w lampach
warsztatowych jest przedział 200lm – 500lm.

Ostatnio

inspekcyjnych to efektywność świetlna, trwałość oraz

jednak na rynku pojawiły się ręczne, kompaktowe lampy

mobilność. Od dawna wiedzą o tym najlepsi producenci branży

warsztatowe, w których ta wartość dochodzi nawet do 1100

automotive, w ofercie których lampy warsztatowe zajmują

lumenów - bijąc na głowę modele dostępne od dłuższego

coraz ważniejsze miejsce.

czasu w sklepach i hurtowniach motoryzacyjnych.

Po pierwsze strumień świetlny…

Po drugie trwałość…

Najważniejszą cechą, na którą trzeba zwrócić uwagę przy

Bardzo

ważnym

elementem

przy

wyborze

lamp

wyborze lamp warsztatowych są użyte źródła światła, które

warsztatowych są materiały jakie zostały użyte w procesie

mają bezpośredni wpływ na strumień świetlny. Jeszcze

produkcji, które mają bezpośredni wpływ na trwałość

niedawno główne źródło światła stanowiła żarówka z włóknem

samego produktu. Znaczna część przenośnych źródeł

wolframowym zamknięta w metalowej osłonie. Obecnie na

światła dostępnych na rynku zbudowana jest w oparciu

rynku dominują lampy wykonane w technologii LED, które

o materiały typu ABS czy plastik, które nie należą do

charakteryzuje wysoka wydajność i niska awaryjność. Można

najbardziej wytrzymałych. W ostatnim czasie producenci

wyróżnić trzy podstawowe źródła LED wykorzystywane

zaczęli zwracać się w kierunku materiałów z wyższej półki.

w produkcji lamp warsztatowych: flux, COB oraz SMD.

W sklepach i hurtowniach motoryzacyjnych można już znaleźć

Czołowi producenci coraz częściej zwracają się ku technologii

produkty, które zostały stworzone w oparciu np. o elementy

SMD, która pozwala na uzyskanie najlepszej wydajności z 1W

metalowe czy wykonane z polikarbonu. Zastosowanie tego

dając przewagę nad pozostałymi dwoma. Od jakiegoś czasu na

typu komponentów w znaczący sposób wpływa na jakość oraz

rynku pojawiają się lampy, które wykorzystują markowe diody

wytrzymałość produktu, a co za tym idzie pozwala cieszyć się
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dłuższym użytkowaniem w trudnych warunkach, które jak
wiadomo są codziennością przenośnych lamp warsztatowych.
Z tego względu bardzo istotnym elementem przy wyborze
powinna być również klasa wodoodporności oraz odporności
mechanicznej na poziomie minimum IP54 oraz IK08.
Certyfikat IP54 chroni przed wtargnięciem wody do
wnętrza lampy, a jednocześnie obudowa pozostaje odporna
na zanieczyszczenia, takie jak kurz i pył. Natomiast klasa
fot. M-Tech

wytrzymałości mechanicznej IK08 zabezpiecza ją przed
zewnętrznymi uderzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi
(lampa może wytrzymać upadek obiektu o wadze 1700g.
z wysokości 29,5 cm) – tym samym wpływając na trwałość
urządzenia i bezpieczeństwo użytkowania.

są lampy o pojemności ogniwa w przedziale 2200mAh –
2600mAh. W ofercie firm, które możemy zaliczyć do czołówki
tego segmentu oświetlenia coraz częściej pojawiają się jednak
lampy, w których ta wartość jest większa. Niektóre modele

Po trzecie akumulator…

dostępne na rynku mogą pochwalić się wartościami nawet

Kolejnym elementem, na który trzeba zwrócić uwagę to

do 5000mAh. Zastosowanie akumulatora o takiej pojemności

pojemność akumulatora. Na rynku najczęściej spotykane

pozwala znacznie wydłużyć czas pracy danej lampy, co ma
bezpośrednie przełożenie na wygodę użytkowania.
Ważna jest jeszcze jedna kwestia, a mianowicie elementy
dodatkowe. Praktyczny hak oraz mocne magnesy pozwalają
na umieszczenie lampy niemalże w każdym możliwym
miejscu znacznie ułatwiając pracę i wpływając bezpośredni
na jej jakość. Istotne jest również, aby lampa warsztatowa
gwarantowała

możliwość

regulowania

kąta

świecenia

w dowolnym zakresie.
Podsumowując, przedstawione powyżej cechy produktu
mają kluczowe znaczenie przy wyborze odpowiedniej
przenośnej lampy warsztatowej. Na rynku oferta produktów
z tej grupy jest bardzo szeroka dlatego przed ostatecznym
wyborem warto zastanowić się jakie oczekiwania powinna
spełniać odpowiednia dla nas lampa. Nie zmienia to jednak
faktu, że efektywność świetlna, trwałość oraz pojemność
akumulatora mają bezpośrednie przełożenie na komfort,
bezpieczeństwo i jakość wykonywanej pracy.

Bartłomiej Szternal
Product Manager

fot. M-Tech
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WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ
O LAMPACH WYŁADOWCZYCH
Chęć swobodnego przemieszczania towarzyszyła ludziom,

do wytworzenia wyładowania i uruchomienia lampy. Gdy

w zasadzie od samego początku. Coraz to nowsze środki

łuk się stabilizuje, a gaz rozgrzewa wyraźnie się przy tym

lokomocji przyspieszały rozwój cywilizacyjny poruszając się

rozjaśniając, napięcie opada do poziomu 85V - tyle wynosi

coraz dalej, szybciej i taniej. Postęp technologiczny sprawił,

napięcie robocze dla dwóch najpopularniejszych modeli

że samochody stały się dobrem powszechnie dostępnym,

palników ksenonowych – D1 oraz D2. Gama palników,

a

przed

występujących w fabrycznych instalacjach, nie jest aż

tylko

taka szeroka jak w przypadku żarówek halogenowych, ale

ekonomiczne, ale także te dotyczące poprawy komfortu

wszystkie są dostępne w ofercie firmy M-TECH, która jest

i bezpieczeństwa podróżowania. Oświetlenie towarzyszyło

jednym z liderów branży oświetlenia samochodowego. Lista

pojazdom od dekad, stale ewoluując i wprowadzając

najpopularniejszych modeli liczy raptem 8 pozycji. Pierwszą

kolejne technologie i każdorazowo przesuwając wyznacznik

zauważalną różnicą jest zintegrowana w palnikach D1 puszka

wydajności na zupełnie nowy poziom. Prawdziwy przeskok

z dodatkową elektroniką. Druga różnica do nadrukowana na

miał miejsce w 1991 roku, kiedy BMW zaprezentowało model

palniku przesłona w modelach sygnowanych oznaczeniem „R”.

serii 7 z reflektorami wyposażonymi w metalohalogenkowe

Jest ona konieczna, aby reflektory bez soczewek nie oślepiały

lampy wyładowcze, czyli popularne ksenony. Wzrost emisji

jadących z przeciwka kierowców. Analogicznie, M-TECH

światła widzialnego w porównaniu do najbardziej wydajnych

D1R, M-TECH D2R Basic i Premium są przeznaczone do

żarówek halogenowych sprawił, że lampy ksenonowe stały

lamp refleksyjnych, a M-TECH D1S, M-TECH D2S Basic

się synonimem bezpieczeństwa i komfortu podczas nocnych

i Premium do reflektorów projekcyjnych, czyli takich

podróży. Silny strumień światła o temperaturze barwowej

z soczewką. Z czasem pojawiły się dodatkowe modele palników

zbliżonej do światła dziennego lepiej wybarwia znaki drogowe

ksenonowych, lecz w wersji nieco bardziej ekologicznej –

i linie namalowane na jezdni, zarówno w czasie jazdy po suchej,

D3 oraz D4. Palniki te są wyglądem zbliżone do wcześniej

jak i mokrej nawierzchni.

przedstawionych, lecz różnią się elektrycznie, oraz mieszanka

mnogość

producentami

pojazdów
pojazdów

na

drogach

kolejne

postawiła

wyzwania,

nie

Ksenonowa lampa wyładowcza działa na zasadzie łuku
elektrycznego

przechodzącego

między

elektrodami

w otoczeniu gazu ksenonowego zawierającego dodatkowo
sole metali z grupy halogenów. Nieodłącznym elementem
instalacji ksenonowej jest przetwornica. Posiada ona między
innymi wbudowany zapłonnik wytwarzający 23kV potrzebne
KWARTALNIK edukacyjno-ekspercki Styczeń - Marzec 2021

gazowa jest wolna od rtęci. Różnica w napięciach podczas
ustabilizowanej pracy jest niższa o połowę i wynosi 42V. To
sprawia, że palniki D1 i D3 oraz D2 i D4 nie są względnie
zamienne. Najnowszymi na rynku palnikami ksenonowymi są
modele D5S i D8S. Mają one za zadanie obniżenie kosztów
fabrycznych instalacji w samochodach. Dzięki zmniejszonej
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mocy z 35 do 25W, emitują one wartość światła zbliżoną

zmienia się barwa światła, przechodzą w coraz cieplejszą,

do żarówek halogenowych. Oba nowe modele palników

aby na końcu emitować światło o barwie różowej. Wtedy

są również dostępne w ofercie ksenonów firmy M-TECH

mamy do czynienia z palnikiem naturalnie zużytym. Ksenony

w gamie palników Premium. Zastosowanie tych palników

warto wymieniać parami. W przeciwnym razie, nawet gdy

zwalnia producentów z konieczności stosowania spryskiwaczy

wymienimy palnik na tej samej marki, różniąc się od siebie

reflektorów oraz układu poziomowania. W dotychczasowych

okresem eksploatacji, będą się one różniły barwą światła.

instalacjach układy te są konieczne, gdyż zabrudzony klosz

Zasada ta dotyczy zarówno palników dedykowanych do

reflektora rozprasza silny strumień światła ksenonowego, co

fabrycznych instalacji lamp wyładowczych, jak i palników

może skutkować oślepianiem innych uczestników ruchu. Układ

z segmentu akcesoriów tuningowych. Co więcej, przy zakupie

poziomowania, odpowiada za wykrywanie kąta wychylenia

palników ksenonowych pod żarówki halogenowe, lub też

przedniej i tylnej osi, dzięki czemu nie musimy pamiętać

przeznaczonych do fabrycznych instalacji, użytkownik ma

o obniżeniu przednich świateł, gdy solidnie zapakujemy

możliwość wyboru odcienia barwy światła emitowanego

bagażnik naszego samochodu.

przez palnik, od ciepłej bieli (4300K), aż po głęboki błękit,

Jak można wywnioskować, fabryczna instalacja ksenonowa
jest

droga

i

początkowo

była

montowana

jedynie

w samochodach luksusowych. Z czasem stała się bardziej
przystępna i występuje w modelach niższych segmentów,
lecz nie przeszkodziło to na przestrzeni dekady rozwinąć się

a nawet światło prawdziwie niebieskie (10 000K). Trzeba też
zaznaczyć istotną kwestię – żadne rozwiązanie przeznaczone
do konwersji świateł halogenowych na ksenony nie posiada
homologacji drogowej, a ich stosowanie na drogach
publicznych w Unii Europejskiej jest zabronione.

rynkowi oferującemu zestawy do konwersji tradycyjnego
oświetlenia

halogenowego

na

ksenonowe.

Popularne

zestawy, zawierające potrzebne przetwornice, oraz palniki
przystosowane pod konkretne żarówki halogenowe w ofercie
firmy M-TECH wstępują w kilku segmentach zaawansowania
technologicznego. Najlepsze zestawy Canbus, to takie, które
zawierają m.in. przetwornice serii XPU, średnie modele
to M-TECH Digital z przetwornicami Digital Basic oraz
najprostsze zestawy z analogowymi przetwornicami Basic,
które kosztują zaledwie ułamek ceny fabrycznej instalacji,

Nowością w ofercie M-TECH są przetwornice przeznaczone

a jednak znacząco podnoszą efektywność reflektorów.

do fabrycznych instalacji ksenonowych, czyli przetwornice

Podaż tychże zamienników jest ogromna, co często skłania

będące zamiennikami części OEM. Grupa produktów liczy

importerów do oferowania towarów, dość niskiej jakości. Tanie

ponad 20 pozycji, które znajdą zastosowanie w ponad 200

produkty, których geometria nie pokrywa się z ogniskową

modelach samochodów.

żarówki

halogenowej

stwarzają

zagrożenie

w

ruchu

drogowym. Silny strumień światła odbijany jest chaotycznie,
co wpływa na opinię użytkowników zakładających, że tego
typu produkty oślepiają i nie nadają się do użytku. Trudno
temu zaprzeczyć, jeżeli większość konsumentów decyduje
się na towary z wątpliwego źródła, jednakże palniki M-TECH,
sprawdzone, dopracowane technologicznie na przestrzeni
ostatnich lat mogą funkcjonować prawidłowo, podnosząc
sprawność

przednich

świateł

oraz

wydłużając

okres

eksploatacji kilkukrotnie względem żarówek halogenowych.
Jest to zasługą ściśle dopracowanej geometrii palnika

Jak to w motoryzacji bywa, każde rozwiązanie technologiczne
odejdzie kiedyś do lamusa. Ksenony w luksusowych
samochodach zostały już po części wyparte przez lampy
LED oraz ich laserowe odmiany, ale za to ksenony występują
szerzej w segmencie samochodów statystycznie najczęściej
spotykanych na naszych drogach. Świadomość użytkowników
ksenonów

wzrasta,

poprawia

się

jakość

elementów

stosowanych w tych światłach, przy jednoczesnym spadku ich
cen co czyni je na ten moment atrakcyjną receptą na poprawę
komfortu i bezpieczeństwa podróży.

względem zwykłej żarówki halogenowej, zastosowania
izolacji ceramicznej, aby ta geometra nie zmieniała się pod
wpływem ciepła, oraz metalowej podstawy. Lampa ksenonowa

Dawid Bystroń
Product Manager

zużywa się wolno i na skutek wypalania się elektrod zmienia
się ciśnienie gazu wewnątrz palnika. Wraz z jego spadkiem
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Lorem ipsum

SESJA

WARSZTATOWA
WSPÓŁPRACA Z WARSZTATEM SAMOCHODOWYM MOTOER ZABRZE
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M-TECH PRO - lampy, które precyzyjnie
doświetlą miejsce pracy!
Dobrze oświetlenie stanowisko pracy
to podstawa sprawnego i bezpiecznego
działania.
Jakie cechy należy wziąć pod uwagę podczas
wyboru lampy warsztatowej?
Przetestowaliśmy nasze lampy
w naturalnych, warsztatowych warunkach!
Potwierdzamy, że IL PRO to niepodważalna
jakość, najlepsze materiały - polikarbon
i metal, mocny strumień świetlny oraz
nieograniczona mobilność!
Przedstawiamy pierwsze efekty współpracy
ze specjalistami z MOTOER.
Jeszcze raz dziękujemy za poświęcony czas
i profesjonalną współpracę!

Zdjęcia: M-Tech

IL PRO - zaprojektowane z myślą
o profesjonalistach.
Przekonaj się już dziś!

www.m-tech.pl
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Media społecznościowe

NASZ
FACEBOOK

Czemu warto nas obserwować?
Nasz profil na Facebooku to nowinki produktowe, ciekawostki wrzucane na bieżąco i interesujące
konkursy!
Polub nas już dziś i bądź na bieżąco!

nie!

nuj m
Zeska
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Nowości produktowe
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nowości
PRODUKTOWE
LED SETY

LSPRO1

EAN: 5901508545633

LSPRO7

EAN: 5901508545626

LSPRO4

EAN: 5901508545640

LSPRO5

LSPRO6

ILPRO109

ILPRO307

EAN: 5901508545657

EAN: 5901508545664

LSPRO11

EAN: 5901508545671

LAMPY INSPEKCYJNE

ILPRO103

EAN: 5901508544230

www.m-tech.pl

ILPRO105

EAN: 5901508544209

EAN: 5901508544216

EAN: 5901508545886

KWARTALNIK edukacyjno-ekspercki Styczeń - Marzec 2021
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Nowości produktowe

nowości
PRODUKTOWE
ŻARÓWKI LED

LB106Y

EAN: 5901508545565

PALNIKI KSENONOWE

ZMD1S5

EAN: 5901508510112

ZMD8S43

EAN: 5901508544193

ZMD8S6

EAN: 5901508544544

ŻARÓWKI SAMOCHODOWE

Z52

Z80

Z82

Z91

Z122

Z124

Z128

Z129

EAN: 5901508511348

EAN: 5901508545114

EAN: 5901508534576

EAN: 5901508545183

KWARTALNIK edukacyjno-ekspercki Styczeń - Marzec 2021

EAN: 5901508534583

EAN: 5901508545329

EAN: 5901508522153

Z120

EAN: 5901508545053

EAN: 5901508545350

www.m-tech.pl

M-TECH POLAND Sp. z o.o.
ul. Redena 10

tel. +48 32 284 10 10

41-807 Zabrze

tel. +48 32 428 42 80

www.m-tech.pl

POLAND

tel. +48 32 428 42 99

info@m-tech.pl

Artykuły w tym wydaniu są własnością firmy M-Tech Poland Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część pisma, dotyczy to: tekstów,
ilustracji, zdjęć, znaków graficznych, nie może być kopiowana i reprodukowywana w jakiejkolwiek formie.

