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Profesionální řešení LED osvětlení

Pouliční osvětlení

Osvětlení sportovišť

Architektonické osvětlení

LED osvětlení interiérů



Veřejné pouliční osvětlení
z České republiky



Profesionální řešení veřejného osvětlení

  Energetická úspora více než 70% = snížení nákladů

  Ušetřete peníze na další Vaše projekty

  Životnost LED diod 75 000 - 100 000 hodin = 20 let 

  Šetrné k životnímu prostředí

  Žádné další náklady (výměna světelných zdrojů)

  Možnost regulace intenzity osvětlení

  LED osvětlení neprodukuje UV světlo

  Různé teploty barev (od žluté po modrou)

  Financování PPP



Výhody produktu

  Produkt vyvinutý v České republice

  Produkty vyrobené v EU

  SMART CITY systém připojení

  Unikátní optický systém

  5-10 let záruky



Výhody produktu

Optický systém

vysoce kvalitní LED

Silikonové  

těsnění

Tělo z anod. hliníku

výborný tepelný odvod

Možnost funcí

SMART city

Napájecí zdroje 

nejlepší kvality



  Systém optiky

Standardní osvětlení

přesvícená místa tmavá místa

Naše řešení 
- kontinuální osvětlení

Výhody produktu



  Energetická úspornost
Celkový odběr: 990W

Celkový odběr: 126W
úspora 87% energetických nákladů 

Výhody produktu

Standardní osvětlení

Naše řešení 
- kontinuální osvětlení



SMART CITY řešení

  Unikátní řídící systém SMART CITY



Unikátní řídící systém SMART CITY

  Kontrola každé lampy / ulice / čtvrti / oblasti / města 

   Kontrola intenzity světla (100% intenzity pro první 3 hodiny  

poté pouze 60% intenzity)

   Možnosti různého řízení 
 astronomický a manuální kalendář  světelné senzory  individuální ovládání každé lampy

Modulární systém SMART lamp

bezpečnostní 
kamera

enviromentální
senzory

počítač
dopravy

Wi-Fi hotspot

uživatel

access
point

světla



Možnosti dálkového ovládání

  LoRaWAN (bezdrátový systém)

  Cell broadcast (bezdrátový systém)

  Narrowband systém (bezdrátový systém)

  Power line PWLC (kabelový systém)



SMART hlídací dozor 

  SMART elektrické hodiny - hlídání energetického odběru

  Řídící místnost Kontrolní operátor  
dostane zprávu  
s upozorněním  

na nestandardní odběr 

hodiny periodicky odesílají
informaci o odběru energie

(bezdrátové/drátové)

Očekávaný odběr: 100W
Nahlášená spotřeba: 1100W
Rozdíl: 1000W POZOR!

1000W

20W 20W 20W 20W 20W



Další možnosti SMART řízení

  SMART CITY systém řízení



Reference

  Vyrobeno a nainstalováno více než 15 000 LED světel

   Dokončen projekt výměny VO celého města  

(120 000 obyvatel)



HDT impex s.r.o. profil společnosti

  Sídlo společnosti v Karlových Varech, Česká republika

  Pobočky v Praze (CZ) a Bratislavě (SK)

  Přes 20 let zkušeností na trhu

  Přes 70 zkušených zaměstnanců

  Náš obrat za rok 2016 byl více než 350 milionů korun

  Zaměřujeme se na vlastní technologický vývoj a výzkum

  Poskytujeme profesionální servisní zázemí

  Nabízíme 24/7 NON STOP servis


