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SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ POMOCÍ REGULACE NAPĚTÍ

      Alternativní řešení pro provoz veřejného osvětlení a to řízením napětí 
osvětlovacího systému. 

      Regulátor je sofistikované zařízení řízené procesorem v reálném čase a datu,  
s vnitřní pamětí regulovaných veličin a chybových hlášení. 

      Umí sám sebe diagnostikovat a v případě potřeby je přepnut do bypassu. 

      Garantovaná úspora u konvenčních neregulovaných svítidel 30 %.



  stavový display 2 x 16 řádků se zobrazením aktuálního stavu regulátoru, aktuální úspory regulátoru, 
data a času, rozlišení letního a zimního času, přístup k datům, nastavování a změnám přes servisní 
port prostřednictvím PC a příslušného software

  měnitelný firmware regulátoru pro specifické místní podmínky, zahraniční instalace, jako reakce  
na změnu legislativy

 libovolné časové nastavení snížení výkonu výbojek o 25 %

 libovolné časové nastavení snížení výkonu výbojek o 50 %

DALŠÍ FUNKCE REGULÁTORU

POPIS REGULÁTORU
  Bypass – aktivovaný přepětím, podpětím, vypadnutím fáze, vysokou teplotou regulátoru (65 °C),  

manuální aktivace

  Integrované astronomické hodiny nastavitelné v rozpětí 130 min oproti svítání/stmívání,  
rozlišení týden a víkend

  Nezávislé jištění jednotlivých fází- tři jednofázové jističe 25A

  Záznam na vnitřní paměť  - datum a čas, vstupní napětí, vnitřní teplota ve 4 bodech, zvolený program 
regulace, bypass ano/ne, délka zápisu do vnitřní paměti 1 měsíc až 1 rok, poté nová data přepisují nejstarší, 
interval zápisu 30sec. až 4 minuty, zápis jen při přítomnosti vstupního napětí

  Jako volitelné příslušenství je možno dokoupit GSM modem pro on-line přenos a monitoring provozních dat.

TECHNICKÉ PARAMETRTY

REFERENCE
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 3-fázový regulátor 3×25 A.

 Rozměry zařízení: 490×250×650 mm 

 Krytí minimálně IP56.

Problematikou regulace VO se zabývá norma ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací Část 
1: Výběr tříd osvětlení. V její příloze NA.2 je mimo jiné uvedeno: Dochází-li v průběhu noci k významným 
změnám intenzity dopravy a/nebo jasu okolí, doporučuje se použití vhodných prostředků ke snížení 
hladiny osvětlení a tím spotřeby energie. Při regulaci osvětlení je třeba zachovat rovnoměrnost osvětlení. 
Připouští se snížení hladiny osvětlení až o 50 % jmenovité hladiny osvětlení (průměrné hodnoty 
udržovaného jasu nebo udržované osvětlenosti), odpovídající příslušné třídě osvětlení atd.

Této normě je pak přizpůsobena celá koncepce regulátoru, který je speciálně navržen pro takovouto 
regulaci systému VO. U regulátoru je kladen extrémní důraz na životnost, bezporuchovost a funkčnost  
v prostředí VO. Systém regulace je způsobem svého řešení unikátní. Hladina regulace byla testována,  
je nastavena na hodnoty, které eliminují jakékoli nebezpečí výpadku VO i při nízkých hodnotách napětí.
Životnost regulátoru je 15 let.

VO obec Dolní Lhota
Kontaktní osoba: starosta Jaroslav Masař | T: 724 179 298 | E: JaroslavMasar@seznamcz | www.dolni-lhota.cz

VO obec Pacov
Kontaktní osoba: jednatel fy Lesotech (správa VO) Ing. Vlastimil Hejl | T: 607 541 092 | E: lesotechpacov@quick.cz

VO obec Soběslav
Kontaktní osoba: místostarosta Mgr. Drachovský | T: 381 508 124

VO obec Želechovice nad Dřevnicí
Kontaktní osoba: jednatel fy UV servisní (správa VO) Ladislav Ujčík | T: 737 756 823 | E: ladislav.ujcik@seznam.cz


