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Servis Osvětlení

Optimalizace spotřeby v oblasti osvětlení

Osvětlení hraje v celkové spotřebě elektřiny nezanedbatelnou roli. Produkt Servis Osvětlení
nabízí zpracování podrobné analýzy stávající osvětlovací soustavy a návrh nového řešení
k dosažení úspor v nákladech na elektrickou energii.

Hlavní přínos
• profesionální analýza osvětlovací soustavy
• návrh nového řešení vedoucího k úsporám
• porovnání energetické účinnosti stávající a navrhované osvětlovací soustavy

Volba optimálního systému osvětlení představuje úspory v řádu desítek procent nákladů na elektřinu. Se
službou Servis Osvětlení máte příležitost zhodnotit současný stav osvětlovací soustavy a získat návrh
nového řešení, které Vám umožní snížit spotřebu energie.
Na místě proměříme intenzitu osvětlení pomocí přenosného měřicího přístroje, zkontrolujeme
současný stav svítidel a zakreslíme jejich umístění. Veškeré získané informace a hodnoty zařadíme do
fotodokumentace, na jejímž základě příslušná data zpracujeme v programu, který je určen pro tvorbu
projektů vnitřního i venkovního osvětlení. Porovnáme energetickou náročnost stávajícího i nového řešení
a navrhneme Vám optimální osvětlení pro daný objekt společně s ideálním počtem svítidel a jejich
rozmístěním.

Na základě konkrétních výstupů zhodnotíme investice s dobou jejich návratnosti v případě všech
navržených variant instalace nové osvětlovací soustavy.
Kompletní údaje Vám předáme v přehledném protokolu a bude záležet pouze na Vás, zda se rozhodnete
pro realizaci navrhovaných úsporných opatření. V případě, že budete chtít změnu osvětlení uskutečnit,
zajistíme přípravu projektu a instalační práce a pořídíme pro Vás svítidla, světelné zdroje a další
komponenty od partnerské firmy za zvýhodněných cenových podmínek.

Další výhody produktu Servis Osvětlení
• výpočet návratnosti investice do nového řešení
• příprava a realizace změn osvětlovací soustavy za zvýhodněných podmínek
• podpora při certifikaci GreenLight – program podporovaný Evropskou komisí s cílem
snížení spotřeby energie u vnitřního i venkovního osvětlení v celé Evropě, zlepšení
kvality světelných podmínek a dosažení úspor financí

Podrobnosti a objednávka
Kontaktujte Vašeho obchodního zástupce a požádejte o produkt Servis Osvětlení. Obchodní zástupce
Vám ochotně poradí a zajistí vše potřebné.
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