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Partner pro řešení problematiky veřejného osvětlení
Dodávky hliníkových stožárů
Posuzování a optimalizace osvětlovacích soustav (energetické analýzy)
Návrhy osvětlovacích soustav
Dodávka svítidel

DODÁVKY OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ

Hliníkový ozdobný stožár robustní
konstrukce vyráběný metodou mistrů
slévárenského řemesla je vyráběn ve
třech různých modifikacích: HEXAGON,
CYLINDER a CYLINDER EKO. Litá
ozdobná základna koresponduje
zejména s použitím designových
svítidel pro nižší i vyšší instalační výšku.
Al slitina se zaručenou antioxidační
schopností je odolná vůči povětrnosti
a chemickým vlivům. Stožáry mohou
být provedeny v odstínech RAL dle
volby zákazníka s podkladovým
pískováním.

Použití stožáru:
Historická centra
Pěší zóny, obslužné komunikace
Odpočinkové zóny
Parky
Okolí historických objektů

Individuální úpravy:
Znaky, erby, nápisy formou nálitků
Různé barevné kombinace
dle přání zákazníka
(se svítidlem CASCAIS
firmy Schréder)

HEXAGON
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Posuzování a optimalizace osvětlovacích soustav
Proveďme společně kvalitní přípravu rekonstrukce
Veřejného osvětlení Vaší obce zhotovením
ENERGETICKÉ ANALÝZY
stávajícího stavu osvětlovací soustavy.
Cíle energetické analýzy veřejného
osvětlení:
Posouzení celkového stavu soustavy VO
Stanovení oblastí s nejhorší
ekonomikou provozu
Stanovení výše potenciálních úspor VO
Stanovení návratnosti investice potřebné
k dosažení úspor
Doporučení rozsahu investic
do jednotlivých oblastí

NÁVRHY OSVĚTLOVACÍCH
SOUSTAV
Pojďme společně vytvářet magický noční svět
tajemných zákoutí, mocných hradů, elegantních
zámků, důstojných i rozverných budov.
Svět, který vnese do našich srdcí rovnováhu a potěšení.
Svět, který nám pomůže uvědomit si kvality
a schopnosti starobylých i moderních architektů
a stavitelů. Svět lidí, kteří vytvářeli a stále vytvářejí
hodnoty na které můžeme být hrdí.

Způsob dosažení stanovených dílů
Zjištění skutečných nákladů na provoz VO
Zjištění počtu světelných bodů
Analýza rozvaděčů: napětí, proudy, výkony,
účinky, vhodnost jištění
Stanovení měrného příkonu na světelný bod
Zakreslení rozvaděčů do mapy obce
Zakreslení oblastí napájených jednotlivými
rozvaděči

Vytvořený 3D model

Kontakt:
Sídlo firmy:
ETRA light s.r.o., Pražská 99, 281 01 Velim
Office: (Čechy):
Jaselská 876, 280 02 Kolín
tel./fax: +420 321 763 260
mobil: +420 602 311 298
e-mail: info@etralight.com
Office (Morava a Slezsko):
mobil: +420 776 150 666
e-mail: cylinder@seznam.cz
IČO: 636 76 729
DIČ: CZ63676729

Realizovaný projekt

Na základě vámi dodaných podkladů provedeme
nezbytné kalkulace, případně zhotovíme virtuální
3D modely a tím umožníme diskuzi nad výslednou
podobou námi navrhovaného řešení.

