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Modernizácia
vonkajšieho osvetlenia

Modernizovať vonkajšie
osvetlenie sa oplatí
modernizácia osvetlenia prináša úspory energie v priemere až 70 %,
zvýšite svetelnosť a bezpečnosť v obci či priemyselnom areáli. Tým zabezpečíte
osvetlenie, ktoré bude v súlade so zákonnými technickými aj hygienickými normami,
úspory dokážete zvýšiť aj inštaláciou automatickej regulácie. Nové svetelné technológie umožňujú autonómne stmievanie bez vonkajšej kontroly, reguláciu intenzity
osvetlenia v závislosti od pohybu osôb či premávky.

PRED

PO

Poradíme vám vhodnú formu financovania
vášho projektu
Zmluva o dielo – znamená realizáciu

Úsporne, efektívne, svojpomocne,
s príspevkom na montáž
Zástupcov obce či firmy zorientujeme v technologických trendoch a konkurenčnom prostredí.
Modernizácia osvetlenia je možná dodávkou svetelných zdrojov s financovaním alebo ako
komplet dielo. Zákazníkovi zabezpečíme nezávislý audit sústavy verejného osvetlenia pri
projektoch EPC a PPP.
používame svetelné zdroje, ktoré vyhovujú zákonným a technickým požiadavkám,
vypracujeme správu, ktorá analyzuje a navrhuje viacero alternatív riešenia,
zabezpečíme financovanie dodávateľských úverov so splatnosťou až do 10 rokov,
splácanie investície z úspor na prevádzkových nákladoch,
dovoz zahrnutý v cene,
ponúkame okrem financovania aj príspevok na montáž,
vlastnícke právo k tovaru vzniká jeho prevzatím.

Dodávka tovaru s financovaním – zahŕňa
dodávku nových svietidiel, príspevok na
montáž, ktorú môžete zrealizovať svojpomocne a možnosť financovania.

na „kľúč“, ktorej predchádza kompletný
audit verejného osvetlenia. Ďalej zahŕňa
rekonštrukciu celej svetelnej sústavy,
modernizáciu rozvádzačov, doplnenie
nových svetelných bodov, osvetlenie
prechodu pre chodcov, správu osvetlenia
a možnosť financovania.

innogy je profesionálny partner pre modernizáciu
osvetlenia na „kľúč“
innogy (do 1. októbra 2016 RWE) má bohaté skúsenosti v energetike
a energetických riešeniach,
2. pre váš projekt máme špecialistu, ktorý vás osobne navštívi,
zabezpečí odbornú diagnostiku,
3. všetky realizácie šijeme na mieru - samozrejmosťou je svetelno-technický
výpočet, podľa potrieb vieme zabezpečiť aj montáž.
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Možnosti regulácie osvetlenia v nočnom režime
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Pridajte sa k našim zákazníkom, ktorí už zmodernizovali
s nami svoje verejné osvetlenie a profitujú zo znížených
prevádzkových nákladov.
Referencie nájdete na www.innogy.sk/referencie.

