Veiligheid, Representatief, Energiezuinige buitenverlichting,
LED-verlichting, Onderhoud en Goede buitenverlichting

Buiten
verlichting
Licht is onmisbaar. Zowel binnen als buiten. Goede buiten

verlichting versterkt het imago van uw bedrijf. Daarnaast
zorgt het ervoor dat bezoekers en medewerkers zich
welkom en veilig voelen. Een zorgvuldig verlicht gebouw zal
ook minder uitnodigen tot inbraak en vandalisme. Kortom:
buitenverlichting heeft vele functies. De verlichtingsexpert
weet waarmee u rekening moet houden en biedt u prakti
sche, energiebesparende oplossingen.

Voor reclametoepassingen buiten
zijn LED-lampen ook
zeer geschikt

Buitenverlichting: sfeervol, veil

Licht versterkt
het gevoel van
veiligheid
Een investering in verlichtingsbesparing is vaak tussen de twee en drie jaar terugverdiend. De levensduur van deze
verlichting is wel vier keer zo lang als van traditionele lampen. Neem de proef op de som en laat de verlichtingsexpert
het voor u uitrekenen! Een greep uit de mogelijkheden:

Veiligheid

Energiezuinige buitenverlichting

Licht versterkt het gevoel van veiligheid en verkleint de

Het toepassen van energiezuinige lichtbronnen voor

kans op ongevallen en criminaliteit. Buitenverlichting

buitenverlichting zal een aanzienlijk verschil maken voor

maakt de omgeving rondom uw pand overzichtelijker zo-

uw energierekening. Ook de manier waarop met de bui-

dat bezoekers en medewerkers zich goed kunnen

tenverlichting wordt omgegaan, kan de besparing doen

oriënteren en zichtbaar zijn. Dit geldt onder andere voor

oplopen. Buitenverlichting moet voldoende licht geven,

de parkeerplaats. Vaak is dit het eerste wat men van uw

maar voorkomen moet worden dat lampen onnodig bran-

bedrijfsterrein ziet.

den. Dat kan met behulp van systemen voor daglichtafhankelijke regeling. De ver-

Representatief

lichting gaat dan aan op

U kunt met goede buitenverlichting van uw bedrijfspand

licht beneden een bepaald

uw identiteit versterken en een blikvanger zijn in de om-

niveau komt.

geving. Met behulp van moderne armaturen, lichtregel-
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systemen en subtiele kleureffecten kunt u precies de

nog verder terugdringen

sfeer creëren. Kiest u bijvoorbeeld voor energiezuinige

door ook een bewegings-

LED-verlichting, dan profileert u zich ook als duurzame

sensor te plaatsen.

het moment dat het dag-
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onderneming.
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het
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lig én energiezuinig

met energiezuinige
LED-verlichting,
profileert u zich
als duurzame
onderneming

LED-verlichting

Onderhoud

LED-verlichting is de meest duurzame en energiezuinige

Om het meeste rendement uit de verlichting te halen is

optie voor buiten. Er is tegenwoordig een enorm assorti-

onderhoud belangrijk. Met goed onderhoud kunt u wel

ment kwalitatief goede LED-buitenverlichting beschik-

20% besparen in de verlichtingskosten. Wanneer u hier-

baar. LED-lampen bieden een prima lichtopbrengst, ook

voor een onderhoudscontract afsluit met uw installateur,

bij lagere temperaturen. Bovendien zijn LED-lampen

heeft u er geen omkijken naar. De installateur zorgt voor

dimbaar en kunnen een uitkomst bieden op moeilijk

het periodieke onderhoud: het tijdig vervangen van

bereikbare plaatsen. Voorwaarde is wel dat de warmte

lampen, het controleren van de armaturen en sensoren

goed wordt afgevoerd.

etc. Zo gaat er geen kostbare stroom verloren.

Voor reclametoepassingen buiten zijn LED-lampen ook
zeer geschikt. Niet alleen gaat er minder licht verloren in
vergelijking met tl-verlichting, er is ook minder licht
nodig. LED-verlichting straalt daarnaast meer licht uit bij
lage temperaturen, waardoor het uitermate geschikt
blijkt voor buitenreclame.

goede buitenverlichting
versterkt uw
identiteit

Goede buitenverlichting:
is robuust:
bestand tegen uiteenlopende
weersomstandighedenenvandalisme
geeft een gevoel van veiligheid
IS geen ‘lichtvervuiling’:
leidt niet tot lichtoverlast voor
omwonenden en bewoners
past in de omgeving
is energiezuinig

Over Siers
Siers Installatietechniek is specialist in het ontwerpen, aanleggen,
onderhouden en uitbreiden van elektrotechnische installaties.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over buitenverlichting

Dat doen wij voor grote en kleine (industriële) bedrijven en

of een vrijblijvende offerte aanvragen?

instellingen zoals woningcorporaties.

Siers Installatietechniek helpt u graag

Kiezen voor Siers is kiezen voor:

verder.

één aanspreekpunt voor levering, plaatsing, controle en onderhoud

Meer informatie is ook te vinden op

een vakkundig installateur met veel ervaring

www.siersgroep.nl en

een installateur die werk maakt van duurzame energie

www.uwduurzameinstallateur.nl.

maatschappelijk verantwoord ondernemen
(Siers Installatietechniek is aangesloten bij Uw Duurzame Installateur)

Contact
Siers Installatietechniek
Schuttersveldstraat 10 | 7570 AA
Oldenzaal
T 0541 572 200
E info@siersgroep.nl
I www.siersgroep.nl

