Szafa LED
Oświetlenie uliczne LED

Planujesz modernizację
oświetlenia na oprawach LED?
Zamów szafę LED!
Redukcja
mocy biernej
Obniżenie kosztów za
energię elektryczną
wariant 1

Szafa LED w jednej obudowie łączy kompleksowe
rozwiązanie zapewniając profesjonalną ochronę i sterowanie
nowoczesnych opraw ulicznych LED. W porównaniu do
tradycyjnych opraw oświetlenia ulicznego oprawy LED
wymagają całkowicie innego systemu zabezpieczeń.
Zamawiając szafę LED istotnie ograniczysz koszt całego
przedsięwzięcia. Od razu odpowiednio skompensujemy moc
bierną pojemnościową, aby wyeliminować dodatkowe opłaty
oraz zamontujemy filtry przeciwzakłóceniowe.
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Szafa LED
Oświetlenie uliczne LED

Płacisz wysokie opłaty
za moc bierną?
Do istniejącej szafy oświetlenia ulicznego zamów
Kompensator mocy biernej pojemnościowej LED. Właściwie
dobrany kompensator LED to urządzenie, które gwarantuje
natychmiastowe obniżenie rachunków za energię elektryczną
– eliminując opłaty za moc bierną.

Robisz audyty infrastruktury
oświetleniowej? Doradzasz
swoim Klientom?
Nie zapomnij o problemie mocy biernej!
Oprawy LED w odróżnieniu od opraw sodowych generują
moc bierną pojemnościową za którą zakłady energetyczne
dzięki inteligentnym licznikom pobierają dodatkowe opłaty.

Problem mocy biernej?
Dlaczego teraz?
Problem mocy biernej był pomijany. Istniał w niewielkim
stopniu gdy do infrastruktury oświetleniowej wyposażonej w
lampy sodowe dokładano lampy LED.
Kosztowny problem pojawia się gdy posiadamy tylko oprawy
LED. Wówczas w instalacji oświetleniowej generowane są duże
straty wynikające z przepływu mocy biernej pojemnościowej.
W praktyce oznacza to konieczność płacenia wysokich
rachunków za energię bierną pojemnościową.

OFERUJEMY PAŃSTWU KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ OD AUDYTU INFRASTRUKTURY
OŚWIETLENIOWEJ POPRZEZ WYKONANIE PROJEKTU DO REALIZACJI. PROPONUJEMY
ROZWIĄZANIA DOSKONALE DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB.
wariant 1

Specjalizujemy się w kompensacji mocy biernej w obwodach oświetlenia ulicznego LED.
Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na Państwa pytania i rozwiejemy wątpliwości.
Rabbit Sp. z o.o. ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, rabbit@rabbit.pl,
tel.: 71 716 51 57, tel.: 71 328 50 65, fax: 71 328 02 77, www.rabbit.pl

