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Dzień dobry, drodzy koledzy! 

Firma Atilos poszukuje partnerów, którzy są zainteresowani współpracą w następujących kategoriach 
produktowych: lampy LED, światła LED, a także zarządzanie ruchem. Szukamy możliwości współpracy z 
montowniami i eksploatującymi organizacjami, a także sprzedającymi organizacjami, dla realizacji naszej 
produkcji w Waszym regionie.  

LED oświetlenie ulic pomieszczeń, przemysłowych terytoriów i obiektów: 

- Konsolowe uliczne lampy LED, 
- Reflektory LED do komercyjnego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, 

Najważniejsze zalety oświetlenia LED: 

- Używamy diod produkcji firmy CREE (jednego ze światowych liderów w produkcji LED diod) 
 - Korpus lampy i radiator własnego opracowania, które otrzymywały bardzo wysokie oceny od 
laboratorium firmy CREE, które efektywnie odwracają ciepło od diody i sterownika, 
- Używamy soczewki firmy Ledił - jednego z liderów w tej dziedzinie  
- Ze względu na powyższe czynniki, - żywotność lampy wynosi około 200 000 godzin, podczas której ilość 
emitowanego światła zmniejsza się nie więcej niż 30%; 
- Wprowadzony system zarządzania zasilaniem (ściemnianie), opracowany przez specjalistów z firmy. To 
pozwala regulować na czas w godzinach wieczornych i w nocy moc lampy od 10% do 100% , wykorzystując 
sygnały sterujące przesyłane za pośrednictwem przewodów zasilających. Ten sposób regulacji poziomu 
światła nie wymaga dodatkowej wiązki przewodów, lub innych metod transmisji. 
- Okres gwarancji - 5 lat. 

Sygnalizacja świetlna i narzędzia zarządzania ruchem: 
- światla LED transportowe i sygnalizacyjne dla pieszych w różnych wykonaniach (2-ch, 3-ch, 4-ch, 5-cu sekcyjne, 
z przedstawieniami strzałek, figurek pieszych, t.d.), z wbudowanym odliczeniem czasu w żółtej sekcji;  
- Przejazdowe światła LED i główki dla przejazdowych świateł sygnalizacyjnych; 
- Kontrolery ruchu dla lokalnych skrzyżowań - liczba obwodów elektrycznych od 8 do 32, 
- Urządzenie do dźwiękowego zorientowania pieszych z zaburzeniami wzroku i t.d. 

Najważniejsze zalety naszych świateł: 

- Wytrzymała plastikowa obudowa: kompaktowa, lekka, odporna na wstrząsy, posiada ochronę przed 
promieniami UV, nadaje się do recyklingu; 
- Autonomiczny moduł LED: poziom ochrony przed narażeniem na środowisko IP 65, całkowicie niezależny 
(można łatwo wymienić, kierujący sterownik jest wewnątrz centrali); 
- Brak efektu fantomowego: na światłach nie używają filtrów barwnych i reflektory. LED wytwarza 
strumień świetlny początkowo pożądanego koloru; 
- Niezawodność strumienia świetlnego: strumień świetlny jest obliczony z zapasem 20 procent. Moduł LED 
typu matryca, diody LED są podzielone na klastry po 3 diody w każdym z nich. W przypadku uszkodzenia 
jednej diody nie działa tylko jeden klaster, ale nadal działa cała matryca. 
- Okres gwarancji - 5 lat. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Wieloprofilowe przedsiębiorstwo ATILOS" - zostało założone w lutym 
1993 roku. Firma jest zaangażowana w rozwój i produkcję diod sygnalizacji świetlnej, urządzenia kontroli ruchu, 
LED lamp do oświetlenia ulicznego, oświetlenia pomocniczych i produkcyjnych pomieszczeń, również do 
oświetlenia przemysłowych obiektów i terytoriów. 

Wszystkie produkty firmy spełniają nowoczesne standardy techniczne i technologiczne. Baza produktów - to 
nowoczesne komponenty elektroniczne od czołowych producentów. Używamy sprzętu takich firm jak PACE, 
ERSA, TABAI, BOSCH, DREMEL, również nowoczesnych materiałów znanych producentów. 

Wszystkie produkty posiadają niezbędnej dokumentacji projektowo-technologicznej, która spełnia wymagania 
norm ukraińskich i europejskich. Technologiczne procesy produkcji są bezodpadowymi. Produkty, procesy i 
działania firmy są bezpieczne dla środowiska, nie mają negatywnego wpływu. 
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System zarządzania jakością został opracowany, wdrożony i certyfikowany na zgodność z normą ISO 9001: 2009 
(ISO 9001: 2008)  

W kwietniu 2015 roku nasza firma wzięła udział w programie TEMPO 24, który został przeprowadzony przez 
CREE (To jest jeden z największych na świecie producentów diod). W ramach programu było wykonane 
testowanie lamp ulicznych, produkcji naszego przedsiębiorstwa. 

Na podstawie wyników badań, firma CREE, umieściła nasze logo na swojej stronie, jako zalecanego producenta 
opraw przyrządów oświetleniowych, na podstawie ich LED diod. 

Także, CREE przedstawiła prawo do używania swojego logo do markowania produkcji i rozmieszczenia jego w 
miejscach sprzedaży naszej produkcji, na stronie przedsiębiorstwa, w produktach promocyjnych.  

Za swoje osiągnięcia w dziedzinie rozwoju i produkcji wysokiej jakości  "ATILOS" został wielokrotnie 
nagrodzony dyplomami i certyfikatami. 

http://atilos.com.ua/en/about-company/information-about-atilos/quality.html 

 

 

 


