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KRÁTKÝ ÚVODNÍ  KOMENTÁŘ 

 

Světlo: pouze tam, kde je potřeba (bezpečnost, zraková pohoda) 

Světlo: pouze tolik, kolik je potřeba (ČSN 13201 1-4) 

 

Energie:  pouze tolik, kolik je nezbytně nutné 

Energie:  pouze tehdy, kdy je potřeba 

 

Svítidlo:  účinná přeměna elektrické energie na světlo 

Svítidlo:  optimální zpracování světelného toku  

Svítidlo:  snadná údržba a opravy ve výškách 

Svítidlo:  možnost modernizace v souladu s budoucím vývojem 
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STATICKÉ  ŘÍZENÍ 

Úspora až 28% 
BI - POWER 

VPO  
VirtualPowerOutput 

 

Úspora až 25% 

CLO 
ConstantLightOutput 
 

Úspora 8-10% 

 

SDLO 

SelectiveDynamicLumenOutput 

 

 

Úspora 30-40% 
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Dynamické řízení autonomních soustav fce „Koridor“ 

Prvky osvětlovací soustavy 
 

-  Svítidla vybavená elektronickým regulovatelným předřadníkem a přijímačem signálu 

 

-  Soustava doplněna o detektory  pohybu apod. 

 

-  Program pro celou soustavu VO 

 

 

Funkce osvětlovací soustavy 

 
-  Řízená soustava VO je rozdělena na segmenty 

 
-  Každý segment je ovládán detektorem 

 

-  Po aktivaci detektoru světla v daném segmentu zvýší výkon po předem stanovenou dobu a      

rozsvítí naplno svítidla ve směru pohybu uživatele 
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POROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ 

 
 

 Příklad autonomního automatického řízení osvětlovací soustavy 

Relaxační prostory  

Proč používat Koridor v parku 

 
Podpora sociální interakce 

 

Úspora energie se zajištěním bezpečnosti a  komfortu uživatele 

 

Prevence kriminality a nesociálního chování 

 

Zachování stanovišť místních volně žijících živočichů 

Klíčové výhody 

 
Vytvoření příjemného prostředí parku ve večerních 

hodinách 

 

Zvýšení bezpečnosti uživatele oproti použití řídících 

diagramů 

 

85% úspora energie ve srovnání s novou HID technologií 

 

85% snížení emisí CO2   

  



Schréder presentation 3/6/15 11 

LED 
VÝBOJKA 

POROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ 

 
 

 Příklad autonomního automatického řízení osvětlovací soustavy 

Parkoviště 

Proč používat Koridor na parkovišti 

 
Pomáhá řidičům snadněji najít volné místo a později jejich 

automobil 

 

Podporuje bezpečnost kombinace automobilového a pěšího 

provozu 

 

Omezuje dopravní problémy na parkovišti 

 

Spoří energii při zachování komfortu a bezpečnosti uživatelů 

parkoviště. 

Klíčové výhody 

 
Umožňuje přirozeně a rychle najít parkoviště a parkovací 

místo 

 

Zvýšení bezpečnosti uživatele oproti použití řídících 

diagramů 

 

85% úspora energie ve srovnání s novou HID technologií 

 

85% snížení emisí CO2   

  



Příklad autonomního automatického řízení osvětlovací soustavy 

Cyklostezka 

POROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ 
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Proč používat Koridor na cyklozteskách 

 
Kvalitní dynamické osvětlení podporuje  přepravu na kolech 

 

Šetří energii zatímco komfort a bezpečnost zůstávají zachovány 

 

Je preventivní proti kriminálnímu a asociálnímu chování 

 

Chrání místní faunu a floru od nepřirozeného světla 

Klíčové výhody 

 
Cyklostezka je příjemná po celých 24 hod 

 

Dynamické osvětlení  umožňuje dobrou viditelnost pro 

uživatele 

 

85% úspora energie ve srovnání s novou HID technologií 

 

85% snížení emisí CO2   
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POROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ 

 
 

 Příklad autonomního automatického řízení osvětlovací soustavy 

Kruhová křižovatka 

 

Proč používat Koridor na parkovišti 

 
Zlepšení bezpečnosti v oblastech, kde mohou být řidiči 

překvapeni dopravní situací 

 

Pomáhá naplnit evropský cíl snížit počet mrtvých na silnicích na 

méně než 16000 do roku 2020. 

 

Snižuje spotřebu energie při zachování bezpečnosti účastníka 

silničního provozu 

 

Snižuje potřebu údržby a tím omezuje zpolalení dopravy 

vznikající uzávěrami komunikací. 

Klíčové výhody 

 
Nárůst bezpečnosti v kritických situacích 

 

Zlepšení viditelnosti 

 

85% úspora energie ve srovnání s novou HID technologií 

 

85% snížení emisí CO2   
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Naše nabídka LED svítidel 
 

 

 Komunikační Dekorativní Reflektorové 
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Schréder Vám děkuje za pozornost 
a těší se na možnou vzájemnou spolupráci 

Téma dne: Energie pod kontrolou 

 

Doporučujeme Vaší pozornosti: 

 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/215452801240020/obsah/402971-

energie-pod-kontrolou 
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