Fremtiden er lys

Hvis du skifter til
en Relacom LED løsning!

Energibesparelser på 50-80%
Desuden holder LED belysning, afhængigt af produkt, op til 5
gange længere end lysstofrør, sparepærer og halogenspots.

Hvad er LED?
LED betyder Light Emitting Diode og er den
nyeste teknologi indenfor energieffektiv belysning.

Energibesparelser på 50-80%
Der er rigtig mange penge at spare ved at udskifte belysningen med LED. I øjeblikket ydes
der energitilskud - vi skriver gerne ansøgningen
for jer. De fleste virksomheder vil kunne opnå
besparelser på 50-80%.

GRATIS energiberegning
Vi kommer gerne og gennemgår din virksomhed,
besøget kræver ikke ret meget tid. Det eneste
vi har brug for at vide, er brændetiden for lyskilderne i de inspicerede områder og din nuværende el-pris.
Efter besøget tager vi hjem, analyserer og
beregner det bedste løsningsforslag til jer.

Kontant eller leje
Der er penge at spare fra dag 1. De
fleste af vores beregninger fra virksomheder viser, at investering i LED belysning tjener sig ind på under 2 år. Vælger
du en lejeløsning på 3 år fra Relacom,
er lejen lavere end strømbesparelsen,
så du tjener faktisk penge på dit lys.

Tænder øjeblikkelig - og giver en
fremragende farvegengivelse
Kelvin, Lux, Lumen og RA-værdier kan være
svære at gennemskue og giver mange variabler.
Måske bliver resultatet slet ikke, som man havde
forestillet sig - dårlig LED belysning skyldes
typisk forkert valg af produkter. Få gratis professionel rådgivning - vi hjælper jer gerne med det
korrekte valg af lyskilder. Så er I sikre på at få
optimal belysning under alle forhold.

Ombygning af armatur
Almindelige pærer og halogen spots kan i de
fleste tilfælde blot udskiftes med LED pærer.
Lysstofrør kræver imidlertid en ombygning for at
opnå maksimal energibesparelse.
Ombygningen skal foretages af en autoriseret installatør. Iflg. Stærkstrømsreglementet er
”ejer ansvarlig for tilstand og vedligeholdelse af
tilsluttede brugsgenstande.”
I visse tilfælde kan det bedre betale sig at
udskifte armaturet.

Vi hjælper jer gerne med det rette valg af lyskilder. Så
er I sikre på at få optimal belysning under alle forhold.

”Dårlig” LED belysning skyldes typisk forkert valg af produkter...
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Bortskaffelse af farligt affald
Sparepærer og lysstofrør indeholder kviksølv og
skal bortskaffes som farligt affald på genbrugsstationen. Et knust lysstofrør eller en sparepære
udgør en helbredsmæssig risiko. Vi tager os
naturligvis af bortskaffelsen.

Gratis energiberegning
Ring og aftal tid for en gratis og
uforpligtende besigtigelse på:
ISO certificeret

tlf. 7010 85 85

Vi har fokus på både kvalitet, miljø og arbejdsmiljø og udfører også livscyklushåndtering. Som
en af de eneste i branchen, er vi certificeret i
både ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Lagerhaller er ofte store energislugere. Et blinkende
lysstofrør er en stor gene for medarbejderne, og giver
dårligt lys. Et LED lysstofrør holder op til 5 gange
længere, giver godt lys og bruger mindre strøm.

Unik indsigt og erfaring
med forskellige netværk
og teknologier, gør os i
stand til at skræddersy
den optimale løsning
Som samarbejdspartner tager vi ansvaret
for, at du får et optimalt resultat fra start
til slut. Fra rådgivning, projektledelse og
kontakt til underleverandører, til høj produktkvalitet og sikkerhed i leveringen. Med
udgangspunkt i den nyeste teknologi garanterer vi en effektiv og stabil drift.
Orbion
Orbion er en vigtig og strategisk del af
Relacom A/S og opererer i sektorerne
energi og telekommunikation.
Konstant forbedring
For at kunne tilbyde innovative og omkostningseffektive løsninger, videreudvikler vi
hele tiden vores processer.
Kompetenceudvikling
Vores operationer kræver medarbejdere
med høje kompetencer og kvalitetsbevidsthed. For at sikre løbende kompetenceudvikling, er al uddannelse samlet under ét i
Relacom Academy.
En vigtig rolle i samfundet
Relacom spiller en vigtig rolle i samfundet.
De netværk vi installerer og vedligeholder
er en forudsætning for el, telefoni, trafiklys
og data kommunikation. Vores teknikere
sikrer hurtig genopretning efter nedbrud, fx
forårsaget af storme og skybrud.
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SEK i omsætning
Relacom er en nordisk koncern med ca. 3.200 medarbejdere og 400 kontorer, som dækker både Danmark,
Sverige, Norge og Finland. I Danmark er vi ca. 100 medarbejdere med kørende teknikere overalt i landet.

kundebesøg årligt

Bæredygtighed
Vi arbejder hele tiden på at reducere vores
påvirkning af miljø og klima, og udfører også
livscyklushåndtering af el- og telenet.
ISO certificeret
Vi har fokus på kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Som en af de eneste i branchen er vi
certificeret i både ISO 9001, ISO 14001 og
OHSAS 18001.
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