Păstraţi-vă poziţia de lider!
Adevăraţii profesioniști își menţin
progresul cu soluţiile de iluminat oferite
de ELECTROGLOBAL
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SOLUȚII DE ILUMINAT
INTELIGENT ÎMPREUNĂ
GENERĂM VALOARE!
Punem la dispoziţia clientului o gamă largă de soluţii
adaptabile la toate tipurile de cerinţe, fie că e vorba de
mediul industrial, spaţii de depozitare, garaje sau spaţii
comerciale sau birouri. Toate sistemele de iluminat
interior se pot completa cu echipamente pentru controlul
automatizat al sistemului, astfel încât să rezulte un
sistem de iluminat inteligent, cu implicaţii directe asupra
eficienței energetice cât și a calității vieții utilizatorilor.

Oferim soluţii personalizate, în funcţie de nevoile
clientului, inclusiv pentru medii cu condiţii speciale,
oferind un nivel înalt de rezistenţă şi fiabilitate. Aceste
corpuri de iluminat au fost dezvoltate pentru a fi folosite
în zone cu pericol de explozie, temperaturi extreme
şi pentru mediile în care există risc de vandalism sau
distrugere involuntară.
Oferta noastră este completă, cuprinzând şi corpuri de
iluminat pentru aplicaţii de exterior în care sunt incluse
iluminatul stradal, parcuri şi alei, iluminatul perimetral,
spaţii sportive şi depozite logistice.

Fiți în frunte!
Vă oferim inovații împreună cu un portofoliu complet de
soluții de iluminat profesional.

BENEFICIILE UNUI SISTEM DE ILUMINAT
INTELIGENT

▪ Până la 75% economie la factura de energie electrică;
▪ Calitatea superioară a luminii are impact pozitiv asupra

creșterii productivității și a siguranței la locul de muncă;

▪ Reducerea substanţială a emisiilor de CO în atmosferă;
▪ Costuri de mentenanţă minine;
▪ Durată de viață de până la trei ori mai ridicată decât în
2

cazul iluminatului convențional.

SERVICII OFERITE DE ELECTROGLOBAL PENTRU
IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE ILUMINAT
INTELIGENT

▪ Identificarea cerințelor și a situației existente;
▪ Întocmirea soluției tehnice și arhitectura de sistem;
▪ Avizarea soluției împreună cu clientul;
▪ Implementare și programare sistem de iluminat;
▪ Furnizarea de materiale și echipamente;
▪ Montaj și punere în funcțiune;
▪ Mentenanță și garanție.

REFERINȚELE NOASTRE
Spitale: cu ajutorul iluminatului inteligent am dezvoltat un
mediu favorabil vindecării.
Universitați: dezvoltarea unui sistem de iluminat inteligent
care stimulează concentrarea și gândirea, pentru a susține
obiectivele educaționale de astăzi, de mâine și din viitor.
Retail: eficiență energetică + dezvoltarea unui mediu
confortabil cumpărătorului.
Hale de producție (industria automotive, lemnului,
cosmetică, materialelor de constucții, medicală, materialelor
textile, metalurgică): eficiență energetică + îmbunătățirea
calității luminii pentru creșterea performanței angajaților și a
securității la locul de muncă.
Spații de depozitare: concept smart warehouse în care
iluminatul general este controlat prin intermediul senzorilor
de prezență, mișcare și lumină naturală.

Află acum mai multe detalii despre costurile şi beneficiile pentru o soluţie de iluminat LED inteligent,
complet automatizat.
Contact: Alexandru Duma, +40.751.090.538, alexandru.duma@electroglobal.ro
ELECTROGLOBAL SA
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