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ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

ΘΕΛΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ;
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αντικαταστήστε φωτιστικά και λαμπτήρες και 
εξοικονομήστε έως και 90% του κόστους φωτισμού
της επιχείρησής σας 

Τσιμισκή 6Α Αλεξανδρούπολη ΤΚ 68100
+30 25510-26228
info@energy-projects.gr

Η επιχείρηση Μιχαηλίδης Θεόδωρος & Σια Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού (LED, ηλεκτρικών 
λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων), στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων 
αυτοματισμού BEMS, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στον τομέα της ενεργειακής 
αναβάθμισης καθώς και στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με 
κατασκευή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε ιδιωτικά αλλά και δημόσια κτίρια.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ



Η τεχνολογία των λαμπτήρων και φωτιστικών 
LED έχει σήμερα τη δυνατότητα να προσφέρει 
λύσεις σε κάθε πιθανή εγκατάσταση φωτισμού 

διαθέτει η επιχείρηση σας. Από λαμπτήρες 
διακοσμητικούς, ψείρες, σποτάκια μέχρι νατρίου, 

υδραργύρου, καμπάνες, σωληνωτές, 
βιομηχανικούς προβολείς και κάθε άλλο τύπο 

φωτιστικού, η εταιρία μας μπορεί να σας δώσει φωτιστικού, η εταιρία μας μπορεί να σας δώσει 
τη βέλτιστη λύση στην καλύτερη τιμή της 

αγοράς.

Ποιές λάμπες/φωτιστικά μπορούν να 
αντικατασταθούν;

Ερώτηση 1

Ναι! Η μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας φτάνει έως και 90% για πολλούς 

τύπους λαμπτήρων (σποτάκια, ψείρες, προβολείς 
κ.α.) Μετά την αντικατάσταση όλων των 

φωτιστικών της επιχείρησής σας με νέους, τύπου 
LED, αναμένεται εξοικονόμηση ενέργειας 70-80%. 

Η εταιρία μας συνεργάζεται με τους 
μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως και οι μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως και οι 
εγγυήσεις των υλικών κυμαίνονται από 2-5 έτη και 

από 25.000-50.000 ώρες λειτουργίας.  

Είναι όντως τόσο μεγάλη η εξοικονόμηση; Τι 
εγγυήσεις υπάρχουν για τα LED;

Ερώτηση 2
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ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Πέραν της δραματικής μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, 
υπάρχει μια σειρά επιπλέον πλεονεκτημάτων μετά την 4G αναβάθμιση του 
φωτισμού, όπως η εξίσου δραματική πτώση στο κόστος εργατικών για τη 
συχνή αντικατάσταση λαμπτήρων (ιδιαίτερα σε ύψος), μιας και η διάρκεια 
ζωής των φωτιστικών LED είναι πολλαπλάσια από αυτήν των συμβατικών. 
Επιπλέον, η ποιότητα του φωτισμού είναι πολύ καλύτερη ενώ η έναυση 
των φωτιστικών LED γίνεται στιγμιαία εν αντιθέσει με τα παλαιότερα 
φωτιστικά που απαιτούν έως και 10 λεπτά για να αποδόσουν τη μέγιστη φωτιστικά που απαιτούν έως και 10 λεπτά για να αποδόσουν τη μέγιστη 
ισχύ τους. Τέλος η χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας των LED, είναι μια 
παράμετρος ιδιαίτερα σημαντική για πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων 
όπως εταιρίες τροφίμων, ξενοδοχεία, κοσμηματοπωλεία κ.α. Όλες βέβαια 
οι επιχειρήσεις θα παρατηρήσουν και μια αξιόλογη μείωση και στο κόστος 
κλιματισμού των χώρων.

Αντικαταστήστε φωτιστικά και λαμπτήρες 
και εξοικονομήστε έως και 90% του 
κόστους φωτισμού της επιχείρησής σας!

  Μείωση έως 90% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας & του εργατικού 
κόστους συχνής αντικατάστασης λαμπτήρων.
  Απόσβεση αρχικού κόστους σε ελάχιστο χρόνο.
  Μεγάλη διάρκεια ζωής έως 50.000 ώρες
  Προστασία από μελλοντικές αυξήσεις και φόρους στο ρεύμα.
  Εξαιρετική ποιότητα φωτός - Ελάχιστη εκπομπή θερμότητας
  Κατάλληλα για κάθε εφαρμογή.  Κατάλληλα για κάθε εφαρμογή.
  Μείωση θερμοκρασίας του χώρου - Τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον - 
Χωρίς υδράργυρο ή άλλα επικίνδυνα αέρια.
  Άμεσο έξοδο που εκπίπτει από τα έξοδα της επιχείρησης
  Αναβαθμίζει την ενεργειακή κλάση και την αξία του ακινήτου και 
της επιχείρησης.

#LEDitbe

Από 3 έως 18 μήνες! Εξαρτάται από τον τύπο 
φωτιστικών που διαθέτει η επιχείρησή σας 
αλλά κυρίως από το προφίλ κατανάλωσης 

που έχετε (ημέρες και ώρες λειτουργίας ανά 
έτος). Μετά την επικοινωνία σας μαζί μας, 

εμείς αναλαμβάνουμε να σας παραδώσουμε 
το έργο της αντικατάστασης 4G του 

φωτιστμού σας “με το κλειδί στο χέρι”.φωτιστμού σας “με το κλειδί στο χέρι”.

Πότε θα κάνω απόσβεση το συνολικό 
κόστος της αντικατάστασης;

Ερώτηση 3

Η αντικατάσταση των LED πραγματοποιείται  
από το εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρίας 

μας, παρουσία Διπλωματούχου 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Η διάρκεια έχει 
να κάνει με το μέγεθος της επιχείρησης. Σε 
κάθε περίπτωση, όλες οι εργασίες γίνονται 

κατόπιν συνεννόησης ακόμα και σε 
νυχτερινές ώρες με σκοπό την απρόσκοπτη νυχτερινές ώρες με σκοπό την απρόσκοπτη 

λειτουργία της επιχείρησής σας.

Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται 
η υλοποίηση;

Ερώτηση 4


