
Komplexní řešení osvětlení 
pro obce, města a průmysl.

 pasportizace

 zatřídění komunikací

 zpracování energetického posudku

 projektová dokumentace

 příprava žádosti o dotaci

 modernizace veřejného osvětlení

 osvětlení sportovišť

 osvětlení interiéru budov

www.hyperi-on.cz



Kdo jsme?

Značka HYPERI-ON vznikla ze společnosti DAMIJA elektro s.r.o. 

Chceme, aby se stejně jako společnost Damija elektro s.r.o. pro naše 

stávající partnery, stala i pro Vás značka HYPERI-ON diamantem mezi 

Vašimi dodavateli.

Co děláme?

 Analýza stávajícího stavu a návrh úsporného řešení 
obnovy veřejného osvětlení, modernizace VO

Určíme ekonomickou náročnost obnovy VO a navrhneme nový obecný 

harmonogram obnovy.

 Modernizace veřejného osvětlení

Využití moderních LED technologií, smart systémů a vzdáleného řízení.

 Vypracování Pasportu

Obsahuje vstupní informace o zařízeních včetně údajů o konstrukčních 
prvcích a polohopisných informací v mapě. Jedná se o základní podklad 
pro zpracování koncepce obnovy a rozvoje zařízení. 

Je vyžadován stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.

 Zpracování žádostí o dotace z operačních fondů EU

Státní program EFEKT na podporu úspor energie a využití obnovitelných 

a druhotných zdrojů.

 Slavnostní a architekturní osvětlení

Dekorativní výzdoba ulic. Vánoční osvětlení, příležitostní a tematické 
osvětlení objektů.

V ÝHODY PASPORTU:

• Naplnění povinnosti obce dané stavebním zákonem.

• Evidence majetku (včetně polohopisné informace v mapě).

• Stožáry jsou označené identifikátorem – ve městech mohou 
sloužit i jako navigační body (pro záchranné složky - hasiče, 
ambulance, policii…).

• Zjištění stavu z hlediska normy osvětlení a odstranění  
možných závad.



S kým pracujeme?

Na českém trhu spolupracujeme s dlouholetými výrobci svítidel:

 Monitoring - prevence proti kriminalitě

Snižování míry a závažnosti trestné činnosti. Zvyšování pocitu 

bezpčenosti občanů a ochrany majetku. 

 Osvětlení cyklostezek, parků, sportovišť

Účelem je efektivní osvětlení díky řídícímu systému. Zařízení komunikuje 

bezdrátově. Řídící jednotka komunikuje s čidly a vyhodnocuje pohyb na 

cyklostezce a nastavuje intenzitu osvětlení.

Naše svítidla.

Z široké nabídky svítidel vybíráme ta, která vyhovují požadavkům od 
těch neběžnějších až po skutečné komplikované realizace systémem 
řízení SMART CITY.

URBINO LED
Univerzální hliníkové svítidlo vhod-
né pro většinu realizací. Nabízí 
výkon od 28W do 107W, 8 dru-
hů optik a životnost (L80B10) až 
100 000 hod. Výroba v EU.

AVENIDA LED
Sadové svítidlo pro osvětlení 
parků, cyklostezek a  rprezentač-
ních míst v obci. Materiál svítidla 
je hliník a životnost (L90B10) až 
100 000 hod. Výroba v EU.

www.hyperi-on.cz

U většiny našich svítidel je samozřejmostí možnost změny barvy svítidla 
podle RAL vzorníku a záruka 5 let nebo více. 
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Kontakt.
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