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Adaptívnosť

Možnosť zapojenia existujúcich svietidiel do SMART 

riadenia osvetlenia (každú lampu je možné riadiť 

individuálne).

Flexibilita

Nastavte vzdialené riadenie osvetlenia po 

skupinách, konfigurujte kdekoľvek a kedykoľvek.

Harmonogram stmievania

Nastavte harmonogramy stmievania, ktoré 

sa automaticky upravujú na základe meniaceho       

sa astronomického západu a východu slnka.

Senzory

Prispôsobte harmonogramy stmievania so 

senzormi intenzity a pohybu.

Vzdialené riadenie

Použite jednoduchú aplikáciu na diaľkovú správu 

svojho osvetlenia.

Životnosť

Riadením osvetlenia predlžujete životnosť svojich 

svetelných telies.

SEAK Energetics je poskytovateľom jedinečnej technológie pre 

riadenie pouličného osvetlenia a osvetlenia v komerčných        

a priemyselných objektoch.

Návratnosť investícii

Ušetrená energia Vám zaplatí rýchlo vložené 

investície (zvyčajne do 3 rokov pri 5-ročnej záruke  

a očakávanej 15-ročnej životnosti).

€

Obojsmerná komunikácia

Dostávajte spätnú väzbu a informácie od Vašich 

svietidiel v reálnom čase.2001 nové

svietidlá

www.seakenergetics.com

info@seakenergetics.com

Meranie spotreby

Presne viete, koľko peňazí míňate na osvetlenie.



Seak technológie ušetrili od r. 2009 spoločnosti 

TESCO viac ako 5,3 mil. €.  Väčšina TESCO 

objektov v Česku a na Slovensku šetrí viac ako 

50% nákladov na energiu a údržbu osvetlenia.

OBCHODNÉ A NÁKUPNÉ CENTRÁ

Seak ušetrí spoločnosti 

VOLKSWAGEN Slovakia 

ročne viac ako 153 000€. 

Prispeli sme k úsporám 

energie inštaláciou 70 ks 

stožiarov s novými 

svietidlami a dodaním SEAK 

SMART systému do 

existujúcich svietidiel.

PRIEMYSELNÉ OSVETLENIEVolkswagen Bratislava - areál výrobného závodu

Mestá a dediny v celej Európe šetria náklady na 

elektrickú energiu s naším systémom. Valencia, 

Sevilla, Cordoba, Londýn každoročne ušetria 

pomocou Seak technológie.
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