Ρυθμιστές ροής φωτός

STABILUX

Γιατί να πείτε ναι στη χρήση ρυθμιστών ροής φωτός;
Η κατανάλωση ενέργειας στον τομέα του φωτισμού είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα,
αποτελεί το υψηλότερο μέρος της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιείται.
Η εξοικονόμηση ενέργειας και η φωτορύπανση είναι δύο πολυσυζητημένα θέματα που
απασχολούν τους χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας σε τέτοιο βαθμό ώστε να φτάσουν να γίνουν το
αντικείμενο των εθνικών και διεθνών συστάσεων και οδηγιών.
Το πρότυπο UNI 10819 καθορίζει τις σαφείς οδηγίες για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων
φωτισμού με ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για: τη μείωση του κόστους συντήρησης, μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας, του περιορισμού της ροής του φωτός που διασκορπίζεται ανοδικά.
Σε σχέση με αυτό, πολλές κυβερνήσεις έχουν λάβει μέτρα πραγματοποιώντας διαφημιστικές
εκστρατείες και επιδοτήσεις για την παροχή κινήτρων για τη χρήση των συστημάτων
εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και των φωτιστών υψηλής απόδοσης. Ως εκ τούτου, οι
ισχύουσες νομικές διατάξεις ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων τεχνολογιών που επιτρέπουν την
επίτευξη αυτών των στόχων μέσω της σταθεροποίησης και της ρύθμισης της τάσης.
Οι ρυθμιστές ροής φωτός STABILUX είναι τεχνική απάντηση της IREM που ικανοποιεί όλες τις
ανάγκες των χρηστών

2

Το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Διακυμάνσεις τάσης κατά
τη διάρκεια μιας ημέρας

Για να λειτουργήσουν σωστά και να διατηρήσουν τα
χαρακτηριστικά τους με την πάροδο του χρόνου οι πηγές
φωτισμού πρέπει να τροφοδοτούνται με τάση που δεν
ξεπερνά το 5% της ονομαστικής τους τάσης. Αρκετά
υψηλότερες τιμές συναντώνται συχνά, στις εγκαταστάσεις
φωτισμού με πλήρη λειτουργεία.
Αυτές οι διακυμάνσεις οφείλονται κυρίως στη μικρότερη
ποσότητα ενέργειας που απορροφούν μεγάλοι
καταναλωτές ενέργειας, κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Οι διακυμάνσεις της τάσης και υπερτάσεις ειδικότερα είναι
εξαιρετικά κρίσιμες για τους λαμπτήρες, καθώς επιταχύνουν
τη γήρανση τους, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής τους και τη
διάρκεια φωτεινής ροής που εκπέμπεται στο χρόνο.

Κατανάλωση ενέργειας
την ίδια ημέρα στην ίδια
περιοχή

Η σταθεροποίηση της τάσης είναι απαραίτητη καθώς
επιτρέπει στους λαμπτήρες: να φθάσουν το προσδόκιμο
ζωής που δίνετε από το κατασκευαστή και δίνουν την
επιθυμητή ροή φωτός στο χρήστη.
‘Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της σταθεροποίησης της
τάσης είναι η πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας η οποία
πραγματοποιείται με τον περιορισμό της τάσης που
υπερβαίνει την ονομαστική αξία. Αυτή η εξοικονόμηση
ενέργειας προσδιορίζεται σε περίπου στο 5 με 7%. Η
σταθεροποίηση όμως πρέπει να επιτυγχάνεται μέσα από
αξιόπιστες τεχνολογίες που προσφέρουν υψηλής ταχύτητας
σταθεροποίηση από τις μεταβολές του δικτύου.
Η σταθεροποίηση τάσης έχει σημαντικό αντίκτυπο στην
επιμήκυνση του χρόνου ζωής της λάμπας, κατά συνέπεια
μειώνει τις δαπάνες που συνδέονται με τη συντήρηση και
αντικατάσταση τους.
Διαταραχές τάσης
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STABILUX: Η Λύση Ενέργειας
Οι ρυθμιστές ροής φωτός STABILUX πληρούν δύο από τις κύριες απαιτήσεις των εγκαταστάσεων
φωτισμού: την ασφάλεια και τη μείωση του κόστους λειτουργίας. Αποτελούν τη πιο σύγχρονη και
ολοκληρωμένη λύση σε ρυθμιστές ροής φωτός διαθέσιμες στην αγορά σήμερα.
Χάρη στη στενή συνεργασία της με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές λαμπτήρων στην
βιομηχανία φωτισμού, η IREM έχει αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη του
STABILUX.
Οι ρυθμιστές ροής φωτός STABILUX χρησιμοποιούν την τεχνολογία "feedthrough power" που
υιοθετήθηκε από τους σταθεροποιητές τάσης που χρησιμοποιούνται σε φορτία ευαίσθητα στις
διακυμάνσεις του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.
Η «καρδιά» του κυκλώματος ελέγχου αποτελείται από μία τεχνολογία μικροεπεξεργαστή CISC, η
οποία επιτρέπει στο STABILUX να παρέχει στον χειριστή εγκατάστασης φωτισμού όλες εκείνες τις
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας, ηλεκτρικές μετρήσεις και τις βλάβες που
ενδέχεται να προκύψουν.
Ο ρυθμιστής φωτός μπορεί να λάβει εντολές ακόμη και να προγραμματιστεί από απομακρυσμένη
απόσταση. Είναι ένα σύστημα που, χάρη στην μεγάλη ευελιξία του, μπορεί να προσαρμοστεί σε
οποιοδήποτε εγκατάσταση φωτισμού, νέα ή υφιστάμενη.
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STABILUX: Αξιοπιστία
Είναι μία ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι η σύνδεση μιας ηλεκτρικής συσκευής σε μια εγκατάσταση
φωτισμού μπορεί να μειώσει την αξιοπιστία της. Με το STABILUX αυτός ο φόβος δεν υφίσταται.
Στην πραγματικότητα, μεταξύ των διαφόρων συστημάτων που διατίθενται (όπως ψαλιδιστής φάσης,
τοπική ρύθμιση και μερική απενεργοποίηση λαμπτήρων), το STABILUX έχει υιοθετήσει την τεχνολογία
booster transformer. Αυτό το σύστημα όχι μόνο είναι εξαιρετικά αξιόπιστο αλλά είναι και το πιο
δοκιμασμένο καθώς η εταιρία IREM έχει εγκαταστήσει πάνω από 550.000 σταθεροποιητές τάσης από
το 1965.
Η αρχή λειτουργίας βασίζεται σε ένα
ηλεκτροκίνητο αυτομετασχηματιστή που
μεταβάλλει την τάση του πρωτεύοντος
πηνίου του booster transformer. Κατ’
αυτόν τον τρόπο προσθέτει ή αφαιρεί την
απαραίτητη τάση ώστε να επανέλθει η
τάση εξόδου στα ρυθμιζόμενα όρια.

Η ρύθμιση της τάσης εξόδου είναι «true RMS» και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται από τις πιθανές
αρμονικές παραμορφώσεις που υπάρχουν στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυτός ο τύπος σταθεροποιητή τάσης έχει το πλεονέκτημα απουσίας σταθερών ή κινητών επαφών σε
σειρά με το δίκτυο παρεμβάλλοντας μόνο μερικά τυλίγματα μετασχηματιστή στο τμήμα μεταξύ των
λαμπτήρων και του δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που ο
ρυθμιστής και/ή το control αποτύχουν, οι λαμπτήρες θα παραμείνουν αναμμένοι.
Το κύριο πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι ότι δεν προκαλεί σημαντική μεταβολή της
χαρακτηριστικής σύνθετης αντίστασης, χωρίς την ανάγκη αντικατάστασης της ήδη υπάρχουσας
προστασίας γραμμής.
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STABILUX:
Πως λειτουργεί;

Ο ρυθμιστής ροής φωτός STABILUX ξεκινά τη λειτουργία του εκτελώντας αυτόματα ένα κύκλο εκκίνησης των
λαμπτήρων, με χρόνο προγραμματιζόμενο από το χρήστη σύμφωνα με το είδος του φωτισμού. Μετά από
αυτό ο ρυθμιστής ροής φωτός φτάνει σταδιακά την προκαθορισμένη ονομαστική τάση.
Όταν, για οποιανδήποτε λόγο, το υψηλό επίπεδο φωτισμού δεν χρειάζεται πλέον, ο ρυθμιστής ελαττώνει
την τάση που τροφοδοτεί τους λαμπτήρες επιτυγχάνοντας έτσι μια σημαντική εξοικονόμησης ενέργειας.
Οι μεταβολές μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών στην αλλαγή του φωτισμού είναι τόσο αργές που δεν είναι
αντιληπτές από τους χρήστες. Ανεξάρτητα από τις συνθήκες λειτουργίας, η τάση εξόδου διατηρείται εντός
του ± 1% της προκαθορισμένη τιμή, ακόμη και με σημαντικές διακυμάνσεις της τάσης εισόδου.
Μετά από μία διακοπή, και όταν η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας έχει αποκατασταθεί, το STABILUX εκτελεί
ένα νέο κύκλο εκκίνησης πριν να επαναφέρει την τάση εξόδου στην προκαθορισμένη τιμή. Αυτή η
λειτουργία είναι απαραίτητη για την ασφαλή επανεκκίνηση των λαμπτήρων.

Διάγραμμα λειτουργίας και εξοικονόμησης ενέργειας
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Οι πηγές φωτισμού

Οι πηγές φωτισμού που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις φωτισμού μπορούν να διαχωριστούν σε δύο
κύριες κατηγορίες:


τους λαμπτήρες πυρακτώσεως



και τους λαμπτήρες εκκένωσης αερίου

Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως, όπου υπάγονται και οι λάμπες αλογόνου, ακτινοβολούν θερμοκρασία δηλαδή
μέρος της θερμότητας που παράγεται εκπέμπεται με τη μορφή φωτός, όπως συμβαίνει και στη φύση με τον
ήλιο.
Οι λαμπτήρες εκκένωσης από την άλλη πλευρά ακτινοβολούν φωτεινότητα δηλαδή το φως που εκπέμπουν
οι λαμπτήρες δεν αποτελεί υπό προϊόν θέρμανσης αλλά μετατρέπουν άμεσα την ηλεκτρική ενέργεια σε
φωτεινή ενέργεια.
Οι λαμπτήρες εκκένωσης αερίου χρησιμοποιούνται κυρίως σε εγκαταστάσεις φωτισμού που απαιτούν
ενιαίες πηγές φωτισμού με υψηλή ισχύ και απόδοση.
Αυτοί οι λαμπτήρες χρησιμοποιούνται σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και δύναται να τροφοδοτούνται με
λιγότερη ισχύ χωρίς προβλήματα και να εξοικονομούν ενέργεια.
Η λύση του STABILUX δεν είναι ωφέλιμη σε περιπτώσεις λαμπτήρων με ηλεκτρονικό εκκινητή καθώς αν και
δεν προκαλούνται προβλήματα από τη χρήση, η εξοικονόμηση είναι ελάχιστη.
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Η μείωση τάσης στους λαμπτήρες

Οι παρακάτω πίνακες υποδεικνύουν γ τα διάφορα είδη των λαμπτήρων και τη διαφορά
μερικών ηλεκτρικών παραμέτρων με διαφορετικές τιμές μειωμένης τάσης
Αυτό καθιστά δυνατό να αξιολογηθεί η ποσότητα της εξοικονόμησης που μπορεί να επιτευχθεί
με τη χρήση ενός STABILUX στις διαφορετικές τιμές της τάσης.
Χαμηλής πίεσης Νατρίου

Υψηλής πίεσης Νατρίου
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Μετάλλου

Υδραργύρου

Φθορισμού
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Η Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το ποσοστό επίτευξης της εξοικονόμησης ενέργειας με τη ρύθμιση της τάσης και τη σταθεροποίηση
εξαρτάται στο τύπο του λαμπτήρα, τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής εγκατάστασης και την τάση της
γραμμής. Ο πίνακας δείχνει περιπτώσεις εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν να επιτευχθούν με
διαφορετικούς λαμπτήρες. Στην πραγματικότητα μερικοί από αυτούς δέχονται χαμηλότερες τάσεις.

Τύπος λαμπτήρα

Ελάχιστη τάση χωρίς DAS

Ελάχιστη τάση με DAS

Εξοικονόμηση ενέργειας

Υψηλής πίεσης Νατρίου

183V

45÷50%

Χαμηλής πίεσης Νατρίου

190V

35%

Υδραργύρου

200V

Μετάλλου

183V

40%

Φθορισμού

190V

30÷35%

Διάφορες

190V

30%

183V

26÷30% / 32÷40%

Στην πραγματικότητα αργά τη νύχτα, όταν λόγω της χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης η τάση του
δικτύου είναι συχνά 5 με 10% υψηλότερη από την ονομαστική τάση, η εξοικονόμηση αυξάνεται
περισσότερο φθάνοντας τουλάχιστον το 8 με 10%. Προφανώς, η τροφοδοσία των λαμπτήρων με
χαμηλότερη τάση προϋποθέτει πως η εγκατάσταση έχει πραγματοποιηθεί σωστά, όπως ότι η
επιτρεπόμενη πτώση τάσης κυμαίνεται μέσα στο 5%. Διαφορετικά προκειμένου να μη σβήσουν οι
τελευταίοι λαμπτήρες του κυκλώματος ο ρυθμιστής πρέπει να προγραμματιστεί να παρέχει μία τάση
υψηλότερη από το επίπεδο μέγιστη εξοικονόμησης. Οι λαμπτήρες ατμών υδραργύρου δεν μπορούν να
τροφοδοτούνται με τάση κάτω από ορισμένες τιμές.
Για να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται μία συσκευή Anti-Switchoff Device ή DAS. To DAS τοποθετείται στο φωτισμό όταν οι λάμπες ατμών υδραργύρου πρέπει να
τροφοδοτηθούν με τάση κάτω των 200 Volt. Όπως περιγράφεται στο διάγραμμα παρακάτω, το DAS
επιτρέπει στη τάση της λάμπας να αυξηθεί ώστε να αποφευχθεί το τρεμόπαιγμα ή και το σβήσιμο της.
Σημαντικά πλεονεκτήματα μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση της DAS σε μικτά συστήματα, όπου
μερικές λάμπες ατμών υδραργύρου μπορεί καθορίσουν το ποσοστό εξοικονόμησης του συνόλου του
συστήματος.
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Τα πλεονεκτήματα του STABILUX

50% Εξοικονόμηση
Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50%, χάρη στη
σταθεροποίηση και την προγραμματιζόμενη ρύθμιση τάσης
του λαμπτήρα σύμφωνα με την ώρα εκκίνησης. Διαφορετικές
τιμές τάσης μπορούν να οριστούν με σκοπό να επιτευχθεί η
μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και το επίπεδο του
φωτισμού που προβλέπεται από τους ισχύοντες
κανονισμούς.

Υψηλή
Προσαρμοστικότητα

Προσαρμογή στους κύκλους εκκίνησης κάθε λαμπτήρα. Η
λειτουργεία SOFT-START σταθεροποιώντας την τάση
συμβάλει σημαντικά στην επιμήκυνση του χρόνου ζωής του
λαμπτήρα. Στην πραγματικότητα η μείωση της πίεσης και της
θερμοκρασίας στο εσωτερικό του λαμπτήρα κατά τη φάση
εκκίνησης περιορίζει το καταπόνηση της λυχνίας την πιο
κρίσιμη στιγμή.

Αύξηση Χρόνου Ζωής
των Λαμπτήρων

Αυξάνει το χρόνο ζωής του λαμπτήρα, χάρη στη
σταθεροποίηση της τάσης τροφοδοσίας των λαμπτήρων. Με
τη χρήση STABILUX ο μέσος όρος ζωής των λαμπτήρων
διπλασιάζεται ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η υψηλή ποιότητα
του φωτός. Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη
μείωση στα κόστη αντικατάστασης και συντήρησης.
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Διατήρηση των
χαρακτηριστικών του
λαμπτήρα

Απόδοση επένδυσης
& Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση
Ασφάλεια
Ποιότητα

Σωστή τροφοδοσία λαμπτήρων μετάλλου, υδραργύρου,
αλογόνου, νατρίου και φθορίου, διατηρώντας τα αρχικά
χαρακτηριστικά τους αναλλοίωτα με την πάροδο του χρόνου.
Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήριο και σε
πραγματική χρήση του εξοπλισμού έδειξαν πως η φωτεινής ροή
που εκπέμπεται διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ακόμη και
μετά από 16 ÷ 20,0000 ωρών πραγματικής λειτουργίας.

Εξασφαλισμένη απόδοση επένδυσης σε εξαιρετικά σύντομο
χρονικό διάστημα και μείωση των δαπανών στο κόστος
συντήρησης.

Προσφέρει εξοικονόμηση, ασφάλεια και ποιότητα: φωτισμού
σε δρόμους, αυτοκινητοδρόμους, πλατείες, σήραγγες, χώρους
στάθμευσης, στάδια, λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμούς,
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, στρατώνες, φυλακές,
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πολυκαταστήματα και ξενοδοχεία.

Χρόνος ζωής λαμπτήρα

Διακύμανση φωτεινότητας
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Προσφέρει έλεγχο της
φωτεινής ρύπανσης

Μείωση των
εκπομπών CO2

Μεγαλύτερη
ασφάλεια οδήγησης

Ελέγχει δυναμικά τη φωτεινή ρύπανση, σύμφωνα με τις νέες
διατάξεις που απαιτούνται από το πρότυπο UNI 10819.

Επιτρέπει την εξοικονόμηση σημαντικής ποσότητας των
εκπομπών CO2 λόγω της μικρότερης ποσότητας ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται.

Εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια οδήγησης με συνεχή και
ομοιόμορφο φωτισμό.
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Η πρόταση
Οι ρυθμιστές ροής φωτός STABILUX αποτελούν την πιο ολοκληρωμένη λύση στην αγορά σήμερα. Είναι
διαθέσιμοι σε τέσσερις σειρές ώστε να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης και να
διασφαλίσουν την απόδοση της επένδυσης. Η σειρά περιέχει τους ρυθμιστές ροής φωτός 230/400 Volt και
κατόπιν αιτήματος είναι διαθέσιμα μοντέλα 220/380 και 240/415 Volts. Η γκάμα περιλαμβάνει πάνω από 100
βασικές εκδόσεις διαθέσιμες με μονοφασική και τριφασική έξοδο.

EMR

ΤMR

PMR

PMΤ

Μονοφασικό
Εύρος ισχύος:
3.5 - 15 kVA

Τριφασικό
Εύρος ισχύος:
10.5 - 45 kVA

Τριφασικό
Εύρος ισχύος:
9 - 65 kVA

Τριφασικό
Εύρος ισχύος:
10-220 kVA

Ιδανικό για μικρής
ισχύς
εγκαταστάσεις
φωτισμού.

Ιδανικό για μικρής
ισχύς
εγκαταστάσεις
φωτισμού σε
δημόσιους ή
ιδιωτικούς χώρους

Ειδική χρήση
για δημόσιες
εγκαταστάσεις
φωτισμού.

Ενσωματώνοντας το
φυσικό με τον
τεχνητό φωτισμό
αποτελεί ιδανική
λύση για σήραγγες,
υπόγειες διαβάσεις,
εσωτερικό φωτισμό
σε εργοστάσια και
γραφεία.

Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα οι αισθητήρες φωτός SRL10 είναι δυνατό να συνδεθούν με τους ρυθμιστές
ροής φωτός. Όλα τα συστήματα παρέχοντα με ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου και χρησιμοποιούν
μικροεπεξεργαστή τελευταίας τεχνολογίας ικανό να διαχειριστεί και να ελέγξει την ίδια στιγμή το συνδεδεμένο
εξοπλισμό. Όλα τα προϊόντα έχουν σχεδιασμό modular για διευκολύνουν μία πιθανή συντήρηση ή επισκευή.
Συμμόρφωση με τα πρότυπα:
Οι ρυθμιστές ροής φωτός STABILUX σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες:


EMC 89/336/CE, και τις επόμενες εκδόσεις



Low Voltage 73/23/CE και τις επόμενες εκδόσεις
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Απομακρυσμένος έλεγχος & Απομακρυσμένη διαχείριση

Οι ρυθμιστές ροής φωτός STABILUX έχουν τη
δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης
απομακρυσμένα με το σύστημα μετάδοσης DTE
(GSM, Modem on switched telephone lines,
dedicated data lines) μέσω σειριακής θύρας RS232
που διαθέτουν.

Σύνδεση και μεταφορά δεδομένων


Το κεντρικό διαχειρίζεται την απομακρυσμένη σύνδεση ενεργοποιώντας περιοδικά, αυτόματα ή
κατόπιν αιτήματος του χρήστη, μία διαδικασία σύνδεσης με τους ρυθμιστές ροής φωτός.



Κάθε ρυθμιστής όταν προκύψει ένας συναγερμός συνδέεται με την κεντρική μονάδα υποδεικνύοντας
το είδος και το χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα το συμβάν.



Ταυτόχρονα μπορεί να σταλεί ένα μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη της εγκατάστασης.

Απομακρυσμένος έλεγχος
Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση τα αποθηκευμένα δεδομένα από τον μικροεπεξεργαστή (μετρήσεις,
καταγραφές, συνθήκες λειτουργείας, συναγερμοί κλπ.) είναι διαθέσιμα για ανάγνωση, αξιολόγηση ή
προώθηση στη κεντρική μονάδα.
Απομακρυσμένη διαχείριση
Η απομακρυσμένη διαχείριση χρησιμοποιείται για να τροποποιήσει τη διάρκεια διαφορετικών κύκλων
λειτουργίας, τις τιμές της τάσης και τις λειτουργικές παραμέτρους του ρυθμιστή. Ο χρήστης μπορεί να
πραγματοποιήσει από απόσταση το σύνολο των λειτουργιών που θα εκτελούσε χειροκίνητα.
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Εμπειρία και ποιότητα
Η IREM είναι μια κορυφαία εταιρεία στην κατασκευή ηλεκτρομηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στον έλεγχο
της ηλεκτρικής ενέργειας στους ακόλουθους τομείς:
- Προστασία των χρηστών ηλεκτρικής ενέργειας από διαταραχές του δικτύου
- Ρύθμιση ροής φωτός
- Τροφοδοσία των λαμπτήρων εκκένωσης για επαγγελματικές εφαρμογές
- Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από micro υδροηλεκτρικές τουρμπίνες
Από την ίδρυσή της το 1947, η IREM έχει κερδίσει ευρεία αναγνώριση λόγω της αξιοπιστίας και των καινοτόμων
υψηλής τεχνολογίας προϊόντων της. Το 1992, στο Λος Άντζελες, στον Mario Celso - ιδρυτή της IREM - απονεμήθηκε
το βραβείο «Scientific-Technical Award» από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.
Η εμπειρία, η ποιότητα και η επαγγελματική ικανότητα:
αυτοί οι παράγοντες είναι που οδήγησαν την IREM στην
επίτευξη της πιστοποίησης το 1993 του συστήματος
ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001, μια
περαιτέρω επιβεβαίωση της δέσμευσης της IREM για
συνεχή βελτίωση και εξασφάλιση της μέγιστης
ικανοποίησης του πελάτη και την ικανότητά της να
εγγυάται:
• ένα σταθερό πρότυπο ποιότητας
• την ακρίβεια όλων των διαδικασιών εργασίας
• ελάχιστοι έλεγχοι παραλαβής στο εργοστάσιο του
πελάτη
• ταυτοποίηση και εύρεση των προϊόντων και μετά την
πάροδο χρόνων
Το έτος 2000, IREM λαμβάνει την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος της σύμφωνα με
το πρότυπο EN ISO 14001. Η πιστοποίηση αυτή είναι μια απόδειξη της βούλησης της εταιρείας για την
προστασία του περιβάλλοντος όχι μόνο μέσω των προϊόντων της, αλλά μέσω συγκεκριμένων προτύπων
συμπεριφοράς.
Το 2014, το σύστημα διαχείρισης της εταιρείας λαμβάνει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS
18001.

ACE-ΠΩΛ-184
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