Empresas. Marcas. Exportadores. Engenharia elétrica

Efeito LED
A LED-Effect, fundada em 2010, é um fabricante de díodos emissores de luz com
eficiência energética e é um dos cinco líderes da Rússia na sua indústria.
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Efeito LED
A LED-Effect, fundada em 2010, é um fabricante de
díodos emissores de luz com eficiência energética e
é um dos cinco líderes da Rússia na sua indústria.
A produção de alta tecnologia da empresa visa produzir produtos de
iluminação moderna, cuja utilização cria um ambiente de iluminação
confortável e poupa recursos energéticos.

Produtos
A LED-Effect produz lâmpadas de diodo emissor de luz com eficiência
energética para uso em diversas instalações: escolas, fábricas,
instituições médicas, lojas, bancos, instalações de habitação e
serviços comunitários, instalações industriais, postos de gasolina,
aeroportos, estações ferroviárias, estações rodoviárias, estádios,
ginásios, restaurantes e cafés, bem como na qualidade da iluminação
arquitetônica.Desde recentemente, a fábrica da empresa tem sido
parcialmente reorientada para produzir luminárias de díodos
emissores de luz com recirculadores ultravioleta embutidos e modelos
clássicos de recirculadores ultravioleta. Os produtos fabricados pela
empresa são testados regularmente em laboratórios credenciados e
cumprem os mais rigorosos requisitos modernos para dispositivos de
iluminação.

Iluminação inteligente

Uma das principais direções da empresa LED-Effect no futuro próximo
- projetos de serviços de energia com uso difundido de iluminação
inteligente nas cidades. Um ambiente urbano assim, de acordo com a
gerência da empresa, tornará a vida das pessoas verdadeiramente
confortável, sem perda de energia.
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Foto: Projecto de iluminação para a Estação de Serviço SCANIA

Foto: Projeto de iluminação para o escritório da empresa Vipservice, Moscou

Parceiros
Em 2017, a LED-Effect recebeu o estatuto de fabricante russo e a
certificação dos seus produtos no Registo de Bons Exportadores, e foi
registada no registo do Ministério da Indústria e Comércio da
Federação Russa. Actualmente, a LED-Effect tem 868 distribuidores
em toda a Rússia e 32 fora da Rússia. A LED-Effect realiza vendas de
exportação para os países da antiga Comunidade dos Estados
Independentes, perto e longe do estrangeiro. A LED-Effect coopera
com as principais empresas russas: Gazprom, VimpelCom, MTS,
Mosenergosbyt, Mosvodostok, Babayevsky, Rot Front, Krasny
Oktyabr, Transneft, United Company RUSAL, Rosneft, VTB 24,
Exhibition of Achievements of National Economy, Beloyarsk NPP, X5
Retail Group, Leroy Merlin, Magnit, Dixy, M.video, Vostochny
Cosmodrome e muitas outras.
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Um dos cinco líderes da
Rússia na sua indústria
durante 10 anos

Produz 3550 modificações de
produtos fabricados

A área de produção de 5 000
metros quadrados

O volume máximo de produtos acabados por mês ao longo de

75 000

móveis

Considerando todos os pedidos dos clientes

© 2022. Feito na Rússia

madeinrussia.ru

Efeito LED

Prêmios
A empresa LED-Effect tornou-se mais de uma vez vencedora de vários
prêmios da indústria. Assim, em 2018 a empresa ganhou a primeira
temporada do Eurasian Award em iluminação e engenharia
electrotécnica Golden Photon, na categoria Produto do Ano. Spotlight
e no concurso internacional aberto anual Electrosite of the Year 2018 para empresas de electricidade, iluminação, cabos e electricidade.

Fabricação
No momento, a empresa produz 3550 modificações de produtos
fabricados. A produção da empresa LED-Effect caracteriza-se por um
alto grau de mobilidade e adaptabilidade às necessidades dos seus
clientes, o que permite o menor tempo possível para desenvolver e
produzir produtos únicos não fabricados em série que satisfazem os
requisitos mais rigorosos.

Residente do Mosgormash

A LED-Effect é uma âncora residente do Technopark Mosgormash em

Technopark

Moscovo desde 2015. A sinergia com outros residentes do parque
tecnológico permite otimizar os prazos e reduzir os custos de
produção.
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Contactos

Rússia, Moscovo, 3, Kashirsky proezd, Edifício 2

+7 495 545-46-05
info@ledef.ru
ledeffect
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O projecto Made in Russia é uma plataforma de comércio e media digital. Inclui a agência de informação comercial Made in Russia em 12
línguas, bem como uma casa comercial digital que vende e promove bens e serviços no estrangeiro. As empresas registadas na
plataforma obtêm o direito de utilizar o logotipo do projecto Made in Russia, acesso ao programa de fidelidade, serviços e instalações.
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