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PRIAME ZASTÚPENIA V EURÓPE



Dodávame rôzne riešenia pre osvetlenie hál, administratívnych a komerčných budov, polyfunkčných objektov, núdzové, 

exteriérové alebo pouličné osvetlenie. Náš sortiment tvorí celý rad vlastnej svetelnej techniky, ktorý dopĺňame produktmi 

značiek 3F Filippi, Cariboni, Fivep, Somar Eluma a Reflecta EcoPower Light. V produktoch a riešeniach ponúkame vždy 

najvhodnejší typ zdroja – žiarivky, výbojky alebo LED.

Rozsah našich služieb siaha od dodávky jednotlivých produktov až po komplexné riešenie na kľúč s analýzou aktuálnych 

podmienok, jeho návrhom a realizáciou. Flexibilita pri voľbe konkrétnej technológie nám umožňuje naplánovať najefektív-

nejšie riešenie pre nášho zákazníka. Ako stabilný dodávateľ ponúkame taktiež viaceré varianty financovania.

VÝHODY NAŠEJ SVETELNEJ TECHNIKY 
A RIEŠENÍ

 W aplikácia v rôznych odvetviach – priemysel, výroba, logistika, 
obchod, administratíva

 W nástroj pre výrazné prevádzkove úspory v starých ako aj no-
vých prevádzkach až do výšky 80% nákladov na elektrickú 
energiu

 W garancia dosiahnutých úspor deklarovaných v návrhu 
riešenia

 W komplexný sortiment pre rôzne aplikácie a prostredia od 
bežných až po nebezpečné prevádzky (napr. priestory 
s rizikom výbuchu, s častým výskytom nečistôt a agresívnych 
látok, s pôsobením vlhkosti)

 W nižšie požiadavky na údržbu

 W vyššia kvalita a bezpečnosť pracovného prostredia

 W záruka až 8 rokov

 W európska kvalita

TECHNICKÉ MOŽNOSTI 
A CHARAKTERISTIKA* 

 W až 100 000 prevádzkových hodín aj v prevádzkach so 
zvýšenou teplotou okolia

 W efektivita využitia svetelného toku až 97% prostredníctvom 
patentovaných technológií vysokoreflexných plôch

 W možnosť automatického riadenia spínania svietidiel prostred-
níctvom senzorov pohybu a denného svetla

 W možnosť automatického riadenia kontroly spotreby,  
monitoringu prevádzkovej doby svetelných zdrojov,  
programovania prestávok, citlivosti senzorov a pod.

 W konštantná priepustnosť a kvalita svetla

 W rôzne úrovne krytia a úrovne odolnosti proti prašnosti 
a prevádzkovým teplotám

 W montážna výška od 2 – 30 m

 W kvalitné elektronické predradníky s prepäťovou  
ochranou do 400 V

PRIEMYSEL LOGISTIKA NÚDZOVÉ OSVETLENIE

PRÍKLADY APLIKÁCIÍ

NAŠE AKTIVITY V SKRATKE

VYBRANÉ VŠEOBECNÉ REFERENCIE

energetická
úspora  

76%
ZETOR TRACTORS

PÔVODNÉ OSVETLENIE
981x výbojky na 400 W 
ročná spotreba / 1 168 650 kWh

NAVRHNUTÉ RIEŠENIE REFLECTA
464x Reflecta EcoPower Light 231 W 
predpokladaná ročná spotreba / 80 
216 kWh

úspora kWh / 76% 
návratnosť investície vrátane  
inštalačných nákladov / 1,3 roka 
navýšenie priemernej úrovne osvetlenia 
o 257%

energetická
úspora 

75%
HOPI JAŽLOVICE, CHLADENÝ SKLAD

PÔVODNÉ OSVETLENIE
321x žiarivky 2x58 W 
ročná spotreba / 250 380 kWh

NAVRHNUTÉ RIEŠENIE ELUMA
78x Eluma 227 W, v priestoroch uličiek 
svietidlá s pohybovými senzormi 
ročná spotreba / 63 741 kWh

úspora kWh / 75% 
návratnosť investície vrátane  
inštalačných nákladov / 1,44 roka 
mierne navýšenie úrovne umelého 
osvetlenia

vyššia 
bezpečnosť, 
nižšie náklady
EUROVEA, núdzové osvetlenie 
podzemných priestorov

RIEŠENIE
2x automatizovaná centrála núdzového 
osvetlenia 
22x prúdových okruhov 
kapacita batérií 34 Ah  
s 10-ročnou životnosťou

NAJDÔLEŽITEJŠIE VÝHODY
automatizovaná kontrola  
a správa systému 
správa možná cez internet 
vyššia prevádzková dostupnosť

* Technické možnosti a charakteristika sú závislé od konkrétnej použitej technológie v rámci daného riešenia.

Náš sortiment tvorí komplexná škála 15 000 produktov pre silnoprúdové inštalácie rozvodov nn v rámci bytov, rodinných domov, 
obchodných a administratívnych priestorov alebo priemyselných prevádzok. Siaha od rozvádzačov cez štandardnú prístrojovú techniku, 
osvetlenie až po špeciálne produkty určené pre dátové siete, fotovoltické systémy a elektromobilitu. Významnú skupinu nášho portfólia 
tvoria moderné inteligentné elektromery a pokročilé meracie systémy pre automatizovaný zber dát a diaľkový odpočet kvantitatívnych 
a kvalitatívnych parametrov dodávanej a odoberanej elektrickej energie. Tieto riešenia sú určené aj pre inteligentné siete (smart grid), 
pomocou ktorých prevádzkovatelia distribučných a prenosových sietí optimalizujú výrobu, dodávku a spotrebu elektrickej energie. Našimi 
zákazníkmi sú tak malí elektroinštalatéri ako aj veľké nadnárodné energetické, priemyselné a stavebné koncerny.
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