
energiezuinige
verlichting

bespaar tot wel 80% op de energiekosten

of u nou een winkel, kantoorpand of magazijn heeft: overal 
brandt licht en dat kost geld. ongeveer 30% van uw energie-
verbruik bestaat uit verlichting. Met de stijgende energieprijzen 
en het toenemende milieubewustzijn, is het steeds belangrijker 
om aan alternatieven te denken. In sommige gevallen kunt u 
tot 80% op uw energieverbruik besparen! Dat is niet alleen 
goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee.



energiezuinige
verlichting
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!

daglicht afhankelijke regeling 
Slimme verlichtingssystemen dimmen en versterken 
de kantoorverlichting afhankelijk van het invallende 
daglicht. Zo is de verlichting in uw pand de hele dag 
door optimaal en brandt er nooit teveel licht. Bovendien 
creëert u hiermee een aangename en gezonde werk- 
omgeving die het welzijn en de productiviteit van uw 
werknemers verbetert.

led-verlichting
Steeds meer leveranciers leveren een uitgebreid 
assortiment energiezuinige, compacte en dimbare   
LED-verlichting. Deze is daardoor zeer breed 
toepasbaar, bijvoorbeeld in kantoren, ontvangst-
ruimten, winkels, hotels, parkeergarages, als gevel- 
én als noodverlichting. LED-lampen bevatten geen 
milieu-onvriendelijke stoffen, worden nauwelijks 
warm en zijn tril- en schokbestendig. Ze verbruiken 
bovendien 80% minder energie dan gloeilampen en 
gaan zeker 20 keer langer mee. U zult versteld staan 
van het bedrag dat u jaarlijks kunt besparen aan 
energie- en onderhoudskosten.



bewegingsdetectie
De verlichtingssystemen van vandaag maken het 
mogelijk om het licht precies af te stemmen op het 
gebruik van een bepaalde ruimte. Met bewegings-
detectie wordt automatisch licht uitgeschakeld als 
een ruimte niet bezet is, of als er voldoende daglicht 
binnenvalt. Zo voorkomt u ‘overbelichting’ en bespaart 
u energie, zonder dat u inlevert op de kwaliteit van de 
werkomgeving.

Hoogfrequente tl-verlichting (HF) is zo’n 40% zuiniger 
in energieverbruik dan conventionele tl-verlichting. 
Door de hoge frequentie van de spanning is het 
lichtbeeld veel rustiger (geen ‘flikkering’). Dit is 
prettig in kantoren en geeft winkels vaak een betere 
en modernere uitstraling. HF-verlichting is bovendien 
dimbaar. Besparingen tot wel 80% zijn zo goed 
mogelijk. Hoogfrequente lampen gaan langer mee. 
Dat bespaart dus kosten voor nieuwe lampen en 
vervanging.

hoogfrequente 
tl-verlichting
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led lampen gaan
zeker 20 keer
langer mee



meten is weten
doe de energie check

over noordeloos elektro
Noordeloos Elektro is specialist in het ontwerpen, aanleggen, 
onderhouden en uitbreiden van elektrotechnische installaties. 
Dat doen wij voor grote en kleine (industriële) bedrijven en 
instellingen zoals woningcorporaties. 

kiezen voor noordeloos is kiezen voor
  één aanspreekpunt voor levering, plaatsing, controle en onderhoud 

  een vakkundig installateur met veel ervaring

  een installateur die werk maakt van duurzame energie

   maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(Noordeloos is aangesloten bij Uw Duurzame Installateur)

meer informatie?
Wilt u meer weten over verlichting of 
een vrijblijvende offerte aanvragen? 
Noordeloos Elektro helpt u graag 
verder.

www.noordelooselektro.nl
www.uwduurzameinstallateur.nl

ContaCt

noordeloos Elektro BV 
Diamantweg 28 
1812 RC Alkmaar

t 072-5713821 
E info@noordelooselektro.nl 

Heeft u enig idee hoeveel kosten u jaarlijks kwijt bent aan stroom verbruik 
voor verlichting? De Energie check geeft u inzicht in slechts vier stappen:

1.  Inventarisatie
De installateur meet spanning, stroom en verbruik in uw bedrijf.

2.  Analyse 
Alle cijfers worden geanalyseerd.

3.  Conclusie & aanbevelingen
U krijgt helder inzicht in uw verbruik en advies over besparingsmogelijkheden.

4.  Uitvoering 
De installateur kan de aanpassingen in uw installatie voor u realiseren.

Wilt u profiteren van alle voordelen van energiebesparing? 
Maak dan vandaag nog een afspraak voor de Energie check.


