
Záruky a servis
- Všechna zařízení splňují platné normy EU a ČR
- Úplná shoda s bezpečnostními standardy 
  a CE certifikace
- Záruka 3 roky + možnost prodloužení
- Smluvně podložená garance 
  potenciálu úspory
- Životnost až 15 let

Regulátor
a stabilizátor
elektřiny
pro osvětlení

Výrobce technologie:
ENERTIG TECHNOLOGIES s.r.o.
Přátelství 986/19, Praha - Uhříněves 104 00
IČO: 05117399, DIČ: CZ05117399

administrativní centrum:
Plechanovova 694/23, Ostrava - Hrušov 711 00
tel: +420 777 098 908 mail: info@enertig.cz
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Váš distributor

Příklad regulačních stavů během noci

Čas Regulační stupeň Dosažená úspora
Start V.O. 0 (Bypass) --
+0:30 min Level 1 až 18%
22:00 Level 2 až 29%
23:00 Level 3 až 37%
04:00 Level 2 až 29%
05:00 Level 1 až 18%
Stop V.O. Stop --

Česká
společnost

Dlouholeté
zkušenosti

Vlastní vývoj
HW i SW

Industry 4.0

i4.0
ready

www.ENERTIG.cz

RGS
LIGHT* V.O. - Veřejné (pouliční) osvětlení.

** Nastavení regulačních stavů lze přizpůsobit dle požadavků klienta.

Porovnání investic

Typ              LED osvětlení RGS LIGHT
Investice             cca 800 000 Kč cca 70 000 Kč
Úspory                         až 50% až 37%

* Příklad je kalkulován pro 150 výbojkových sodíkových svítidel o příkonu 
100W/ks. Do kalkulace výše investic je započtena nejen cena technologie, 

ale také instalační práce a u LED demontáž a likvidace starých svítidel.

Přínosy technologie ENERTIG
- Zvýšení kvality dodávané elektřiny
- Stabilizace dodávané elektřiny do elektrického okruhu
- Prodloužení životnosti svítidel až o 45%
- Úspora za údržbu, opravy a výměnu spotřebičů
- Ochranu proti zkratu a přetížení
- Ochranu obvodů před nápory napěťových špiček
- Okamžité úspory až 37% spotřeby elektrické energie
- Okamžitý přehled o své spotřebě a parametrech sítě
- Šetrnost k životnímu prostředí snížením emisí CO2
-  Výhodný poměr investice versus přínos
-  Možnost využít EPC programu

SMLUVNÍ GARANCE 
ÚSPORY!!!

Český produkt

Czech made



207 - 215 Važ 253 V

VYŠŠÍ NAPĚTÍ SNIŽUJE 
ŽIVOTNOST A ZVYŠUJE VAŠE 
NÁKLADY.

Myšlenka projektu

Elektrická energie je v dnešní době nezbytnou součástí našeho 
soukromého i veřejného života. Spotřeba elektřiny je proto opakující 
se každodenní záležitost, která navíc obvykle roste úměrně s počtem 
spotřebičů a výší standardu. 

Jen málokdo ví, že spotřebu a životnost používaných el. spotřebičů 
ovlivňuje zásadním způsobem také kvalita dodávané elektřiny. To 
platí ve všech odvětvích. Kvalita dodávané elektřiny však není stejná
ve všech částech distribuční soustavy. Odběratelům elektřiny tak 
vznikají nemalé problémy. 

ENERTIG TECHNOLOGIES s.r.o., působící v Česku, Slovensku a 
Polsku, proto přichází s projektem Regulation Grid Systems (RGS), 
který Vám výše uvedené problémy vyřeší. Primárně jde o technologii 
pro stabilizaci a regulaci odebírané elektrické energie, s možností 
On-line sledování a řízení spotřeby. Pro světelné okruhy vyrábíme 
regulátor a stabilizátor typu ENERTIG RGS LIGHT, jehož výrazným 
přínosem je také úspora v množství odebrané elektřiny a tedy i 
výdajů za tento nepostradatelný a čím dál více dražší zdroj energie.

Důvody nekvalitní dodávky elektřiny
Vyhláška číslo 306 Energetického regulačního úřadu (ERU) říká, že 
každý odběratel elektřiny má právo na jasně definovanou kvalitu 
elektřiny, která je určena normou ČSN EN 50160.

Mezi garantované parametry dodávky elektřiny patří, mimo jiné, 
velikost napětí. Vlivem připojování a odpojování různých zátěží 
(zapínání a vypínání spotřebičů) v dané aglomeraci napájené z 
rozvodné trafostanice, dochází ke kolísání napětí v elektrické síti.

V praxi to však znamená, že v elektrické zásuvce můžete naměřit 
napětí v rozmezí od 207 do 253V. Takový rozsah napětí má však 
katastrofické účinky na Vaše spotřebiče!

Příliš vysoká hodnota napětí výrazně zkracuje životnost spotřebičů a 
zvyšuje jejich spotřebu. Naopak, příliš nízká hodnota napětí způsobí 
špatnou funkci spotřebičů, znemožní jejich plné využití a zkrátí jejich 
životnost.

RGS LIGHT zajistí kvalitní dodávku 
elektřiny a USPOŘÍ NÁKLADY. *) všechna vyobrazení

jsou pouze ilustrativní
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