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Artechnic-Schréder 

• Schréder vznikl v roce 1927 v Belgii 

• Téměř 40 poboček po celém světě 

• Artechnic-Schréder založen v roce 1995 

• Sídlo firmy v Praze 

• Výroba svítidel v Benešově 

• Činnost firmy: 
– Optimalizace osvětlovacích 

 soustav 

– Výroba svítidel 

 



Podpora využití veřejných prostředků 

Energetická analýza VO - Zjištění stávajícího stavu 

 



Podpora využití veřejných prostředků 

Energetická analýza VO - Ekonomické porovnání stávající, 
optimalizované a regulované osvětlovací soustavy 

 



Podpora využití veřejných prostředků 

Energetická analýza VO – Stanovení návratnosti investic 



Podpora využití veřejných prostředků 

Pasport majetku obce 



SEALSAFE 
Systém utěsnění optické části, který zaručuje krytí IP 66 po celou dobu života svítidla. 
Díky vysokému krytí zabráníme vniknutí vody a nečistot 
do optické části – prodloužení servisních intervalů. 
 

Oriento, Orientoflex 
Optický systém, kdy jsou jednotlivé LED nebo LED moduly 

natočeny v potřebných směrech. Složením jednotlivých charakteristik 
vzniká celková vyzařovací charakteristika svítidla. 

 
Lensoflex 
Led jsou umístěny na rovné desce. 
Vyzařovací charakteristika svítidla je dána použitím 
speciálních čoček vyvinutých firmou Schréder. 

 
Futureproof 

Tento systém umožňuje snadnou výměnu 
optické a elektronické části 

za nové a modernější s lepšími parametry. 
 

LEDsafe 
Díky dokonalému utěsnění optické části 
dosahujeme dlouhých servisních intervalů. 
Led nepřichází do styku 
s venkovním prostředím – voda a prach. 

Thermix 
Díky dokonalému systému chlazení dosahujeme dlouhého života světelných zdrojů 

a minimálního poklesu světelného toku během celé doby provozu. Systém je založen 
na těchto principech: teplotní oddělení mezi LED a předřadníkem, cesta minimálního 

odporu pro odvod tepla od zdroje do venkovního prostředí, tvar tělesa svítidla je navržen 
pro optimální odvod tepla, čidlo tepelné kontroly. 

Technologie produktů – výbojková a LED svítidla 



Dálkové ovládání 

Do svítidla lze zabudovat systém 

dálkového řízení osvětlení (OWLET). 

Nízká hmotnost 

Podle světelného toku jsou stanoveny 

limity hmotnosti svítidel. 

Světelné znečištění 

Omezení vyzařování do horní poloroviny. 

Účinnost svítidla 

Měrný výkon svítidla (světelný 

zdroj + předřadník) vyšší než 70 lm/W. 

IP 66 

Krytí optické části nejméně IP66. 

Energetická náročnost 

Úspora za energii (poměr příkonu svítidel 

na dosažení určité hodnoty osvětlení). 

Méně rtuti 

Svítidla jsou navržena pro světlené zdroje 

obsahující méně než 15 mg rtuti. 

Keramické hořáky 

Použití tubulárních výbojek s keramickým 

hořákem (průměr výbojky do 20 mm). 

 
Recyklovatelné materiály 

Svítidla jsou vyrobena ze snadno 

recyklovatelných materiálů. 

Fotometrické nastavení 

Lze měnit vyzařovací charakteristiku 

svítidla (poloha výbojky). 

Snadno rozmontovatelné 

Svítidlo lze snadno rozmontovat 

(např. na konci jeho života). 

Místní výroba 

Většina svítidel je instalováno v zemi, 

ve které se vyrábějí (náklady na dopravu). 

Bez rtuti 

Svítidla jsou navržena pro světelné zdroje 

neobsahující rtuť. 

Stmívání 

Do svítidla lze zabudovat systém 

umožňující stmívání (reg. předřadník). 

Elektronická integrace 

Konstrukce svítidel zaručuje optimální 

provoz elektronických komponent (chlazení). 

ISO 14001 

Výroba svítidel dle EN ISO 14001. 

THE GREEN LIGHT 


