TelliQ Smart Street Lighting
» Belysningsstyrning som ger tid över «
Få full kontroll på ditt belysningssystem.
Minska snabbt miljöbelastningen.
Använd dagsljuset optimalt innan du
tänder gatubelysningen.
Systemet levereras helt förkonfigurerat och är
både snabbt och enkelt att installera!
Vi erbjuder en nyutvecklad styrenhet, byggd på den
senaste tekniken med funktioner som automatiska
felmeddelande via SMS eller mail. Du styr hela din anläggning direkt via dator, pekplatta eller smartphone!
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www.telliq.se
Glasbruksgatan 1, 732 31 Arboga
Tel: 0589-123 70
Epost: info@telliq.se

“Superenkelt att administrera”
				

läs mer

»

smart street lighting med elmätare

alltid upplyst

komplext men konkret

utvärderingsbart

Detektering sker automatiskt
om det uppstår en felaktig
förbrukning. Administratören
får direkt ett mail om något
inte fungerar som det ska!

Logga in och kontrollera
aktuell data mot historisk
förbrukningsdata. All data
presenteras i stilrena
diagram som gör det enkelt att både jämföra och
presentera.

Statistikunderlag kan tas
fram för beräkning av
förbrukningskostnader
eller för tex utvärdering av
ny armaturmodell. All data
finns alltid tillgänglig i vår
webbtjänst.
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spara pengar och miljö

Genom att optimera belysningstiden och följa
upp energiförbrukningen kan du spara på det
värdefullaste vi har - miljön. Samtidigt spar du
pengar på att hålla elförbrukningen nere.

all kunskap på ett ställe

Både styrenhet och användargränssnitt är
utvecklat under samma tak. Därför kan vi
erbjuda ett supportavtal i världklass!
Dessutom kan du med vår kundanpassade
affärsmodell välja allt från egen investering
till tjänsteavtal med driftövervakning, optimering samt full garanti!

väx tillsammans med telliq

kompetent personal

TelliQ har en växande produktportfolio skapad för dig som
letar effektiva stöd i din verksamhet.

TelliQs personal brinner för att
du ska känna dig nöjd och har
en djup intern kompetens.

Besök gärna vår webbsida för mer information

www.telliq.se

