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LED-projektorstrålkastare
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Bostadsrättsföreningar samt Fastighetsbolag

Hem / Bostadsrättsföreningar samt Fastighetsbolag

Bostadsrättsföreningar samt Fastighetsbolag
Elvision i Uppsala är återförsäljare för Professional Lightning POLAB gällande LED-belysning.
Vi erbjuder energieffektiva belysningslösningar allt med LED som ljuskälla. Vi är ett installationsföretag som både levererar och installerar LED så att du
som kund kan känna dig trygg hos oss.

Just nu extra förmånliga priser på ECOSOL
ECOSOL-S 18W med rörelsesensor
En modern och miljövänlig LED armatur med elegant och enkel design, ger ett behagligtmjukt och diffuserat ljus. Lämpliga
användningsområden är t.ex. trapphus, korridorer, källare, förråd etc. Ljuset tänds direkt till full effekt genom en
programmerbar mikrovågssensor som känner av när en person kommer inom 8 meters avstånd. Innehåller inte kvicksilver
eller andra giftiga tungmetaller.
En livslängd på mer än 30 000tim och helt uteblivna löpande servicekostnader så som lampyten reperationer gör denna
armatur till ett självklart val.
Besparingskalkyl gällande energibesparingar
W idag Antal armaturer Timmar/dag
Dagar/år Pris/kWh Driftskostnad
60
8
24
365
1,35
5676kr
W LED
18

Antal armaturer Timmar/dag
8
4

Dagar/år Pris/kWh Driftskostnad
365
1,35
284kr

Energisparingar per/år 5394kr (bespringar har inte tagits med så som löpande servicekostnadr/lampbyten mm).
Kontakta oss så kommer vi ut till er kostnadsfritt och besiktar er befintliga anläggning och lämnar offert.

ECOSOL-18W utan rörelsesensor
En modern och miljövänlig LED armatur med elegant och enkel design, ger ett behagligt mjukt och diffuserat ljus. Lämpliga
användningsområden är t.ex. trapphus, korridorer, källare, förråd etc. Innehåller inte kvicksilver eller andra giftiga tungmetaller.

En livslängd på mer än 30 000tim och helt uteblivna löpande servicekostnader så som lampyten reperationer gör denna
armatur till ett självklart val när sensor inte behövs.
Besparingskalkyl gällande energibesparingar
W idag Antal armaturer Timmar/dag
Dagar/år Pris/kWh Driftskostnad
60
8
24
365
1,35
5676kr
W LED
18

Antal armaturer Timmar/dag
8
24

Dagar/år Pris/kWh Driftskostnad
365
1,35
1703kr

Energisparingar per/år 3973kr (bespringar har inte tagits med så som löpande servicekostnadr/lampbyten mm).
Kontakta oss så kommer vi ut till er kostnadsfritt och besiktar er befintliga anläggning och lämnar offert.
Med vänliga hälsningar
Elvision i Uppsala
Alexander Gustafson

Läs mer om LED och våra produkter på www.elvision.se

