TECHNOLOGIE LED
světla budoucnosti

Úspory bez investic
Nabízíme kvalitní řešení s velkou světelně-energetickou účinností,
splňující veškeré normy a certifikace dle dané legislativy.
Proč zvolit LED osvětlení
•
•
•

•

•

nízká spotřeba – LED světelné zdroje mohou ušetřit
50 – 80 % nákladů
nulové náklady na údržbu - LED zdroje si vyžadují
minimální údržbu
dlouhá životnost – životnost LED světelných zdrojů dosahuje až 50 tisíc hodin, u veřejného osvětlení
až 100 tisíc hodin
světelný výkon – při změně okolní teploty nedochází
ke změně světelného výkonu, 100% intenzita světla
až do - 40°C
maximální bezpečnost – LED svítidla nejsou zdrojem

•
•
•
•

UV záření, slaboproudá konstrukce zamezuje úrazu
elektrickým proudem
malé rozměry – lze instalovat i do velmi malých prostor
rychlý náběh - četnost zapnutí/vypnutí nehraje významnou roli
zahřívání – LED zdroje se méně zahřívají a není možné
se popálit
prodloužená záruka – na všechny výrobky poskytujeme prodlouženou záruku v délce až 60 měsíců

Rozdíl veřejného klasického a LED osvětlení (PŘED a PO)

Samozřejmostí jsou kompletní
služby od projektových prací přes
instalace až po následný servis
a monitoring osvětlení.

Druhy LED osvětlení

3D návrh
osvělení

Průmyslové LED osvětlení

Veřejné LED osvětlení

Nejkomplexnější a nejspolehlivější zařízení pro náhradu tradičních sodíkových, rtuťových, halogenidových a směsových
výbojek ve výrobních halách, garážích a bytových domech.

Veřejné osvětlení poskytujeme pro všechny druhy veřejného prostranství, od osvětlení pozemních komunikací přes
parky až po sportoviště.
Interiérové LED osvětlení
Interiérová LED svítidla vynikají svým designem a jsou
proto vhodná do zasedacích místností, kanceláří, škol apod.
Jedním z řešení jsou LED panely, které je možné přisadit na
strop, zavěsit na lanka nebo vestavět do sádrokartonu.

Dodávka LED osvětlení je možná do všech odvětví průmyslu. Lze měnit jak jednotlivé LED trubice, tak celá
LED světla s krytím od IP20 do IP65. V případě zájmu zajišťujeme kompletní montáž LED osvětlení či výměnu
původního osvětlení za nové LED osvětlení.
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