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Oświetlenie przestrzeni publicznej

Rozświetlimy Twoją Przestrzeń!
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Jesteśmy polską firmą konstrukcyjno-produkcyjną, która oferuje nowoczesne rozwiązania
oświetleniowe w technologii LED. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszego zespołu
możesz mieć pewność, że wynik prac konstruktorów i projektantów spełni Twoje
oczekiwania. 

W Polsce zaufało nam ponad 150 miast i gmin oraz kilkuset przedsiębiorców, a nasze
produkty i rozwiązania doceniają klienci w wielu krajach Europy i Azji. Nie obawiamy się
poddawać naszych produktów pod ocenę specjalistycznych jednostek naukowo-
badawczych. 

Diody, soczewki i zasilacze dostarczają nam markowi producenci, którzy zapewniają
najwyższe parametry techniczne. 

Projektujemy i produkujemy pod konkretne zamówienie. Współpracując z nami możesz mieć
pewność, że otrzymasz oprawy dopasowane doTwojej inwestycji. Przedstaw nam swoje
potrzeby, a my Rozświetlimy Twoją Przestrzeń!
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Ponad 10 lat doświadczenia Ponad 500  zrealizowanych
projektów

Ponad 1000 przygotowanych
wizualizacji 
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WYSOKA WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ
Kreujemy rozwiązania, które sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. 
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NASZE MOCNE STRONY

Nasze produkty cechuje zróżnicowany
wybór diód i soczewek, które pochodzą
od najbardziej renomowanych
producentów na świecie. Dzięki
możliwości konfiguracji jesteśmy 
w stanie stworzyć idealną oprawę do
potrzeb projektu.

W oparciu o szczegółowo przygotowany
model 3D obiektu możemy przygotować
wizualizacje, które stanowią
fotorealistyczne przedstawienie efektu
końcowego projektowanej iluminacji. 

Optyka

Wizualizacje

Posiadamy własne zaplecze produkcyjno-
logistyczne. Od lat rozwijamy też własny
system inteligentnego zarządzania
oświetleniem, dzięki któremu maleją
koszta zużycia energii elektrycznej i koszty
eksploatacji urządzeń.

Produkcja i logistyka

Zespół
Działamy zespołowo wykorzystując
nabytą wiedzę i lata doświadczeń.
Naszą ideą jest dopasowanie projektu
do oczekiwań klienta.



05

OŚWIETLENIE PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH

www.revasiled.pl

Oszczędność światła jest istotna zarówno dla naszej planety jak
i portfela.
Projektujemy nowoczesne rozwiązania oświetleniowe dla
przestrzeni publicznej np. dróg, parkingów, mostów i parków.
Dbamy o komfort i bezpieczeństwo użytkowników oraz korzyści
dla inwestora.
Nasze rozwiązania to zmniejszone zużycie energii oraz
ograniczenie kosztów utrzymania i konserwacji infrastruktury
oświetleniowej.



ULICE I PARKI W SŁUPSKU
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Od 2019 r. sukcesywnie oświetlamy miasto
Słupsk. W tym celu użyliśmy oprawy  
z inteligentnym Systemem Sterowania 
Siled PRO. 
Od tego czasu oświetliliśmy nie tylko ulice
miasta, ale również Bulwary Słupi oraz miejskie
parki. 
Odpowiednio dobrane oprawy  wraz 
z zastosowanym systemem pozwoliły na
zmniejszenie kosztów energii elektrycznej 
i eksploatacji.
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NASZE ROZWIĄZANIA DLA
SŁUPSKA 
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Zainstalowaliśmy ponad 4 000 opraw ulicznych i ponad
300 parkowych;
Zastosowaliśmy inteligentny system zarządzania
oświetleniem Siled PRO;
Obniżyliśmy o ponad 65% zużycie energii elektrycznej;
Ograniczyliśmy koszty utrzymania  i konserwacji
infrastruktury o połowę;
Zredukowaliśmy poziom rocznej emisji CO2 o około 

Podnieśliśmy bezpieczeństwo na drogach i komfort życia
mieszkańców.

        1600 ton;

OPRAWA CELEBRA

OPRAWA KALOS

OPRAWA CONE

OPRAWA RIPA



EUROPEJSKIE CENTRUM
SOLIDARNOŚCI
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Europejskie Centrum Solidarności jest ważnym
miejscem dokumentującym powstanie
Solidarności oraz inne antykomunistyczne zrywy
w Europie. To muzeum oddziałuje na cały
kontynent, o czym świadczy zainteresowanie
krajowych i zagranicznych zwiedzających oraz
przyznana w 2016 roku Nagroda Muzealna Rady
Europy. 
Zaprojektowaliśmy i zamontowaliśmy oprawy 
w patio budynku. 
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NASZE ROZWIĄZANIA DLA
EUROPEJSKIEGO CENTRUM
SOLIDARNOŚCI
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strumienia świetlnego,
barwy światła,
rozmieszczenia,
formy oprawy,
funkcji oprawy (doświetlenie roślin).

Zaprojektowaliśmy oprawę na życzenie klienta w oparciu
o sparametryzowane wymagania dotyczące:

Zastosowaliśmy System Sterowania Oświetleniem Siled
IN pozwalające uzyskać oszczędności dzięki
uwzględnieniu wpływu światła słonecznego oraz
umożliwiające zarządzanie instalacją z poziomu aplikacji
mobilnej.

OPRAWA HB1ECS



MORSKI PARK HANDLOWY
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Morski Park Handlowy to funkcjonalne centrum
handlowe z dużym supermarketem, sklepami
meblowymi i wyposażeniem domu. Miejsce
weekendowych spotkań jak i codziennych zakupów.
Cały kompleks obejmuje 41 000 m². 
Dostarczyliśmy oprawy wraz z Systemem
Sterowania Siled PRO. 
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NASZE ROZWIĄZANIA DLA
MORSKIEGO PARKU HANDLOWEGO
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OPRAWA CELEBRA

Zainstalowaliśmy 100 opraw Celebra;
Zastosowaliśmy nowoczesny system zarządzania
oświetleniem Siled PRO;
Obniżyliśmy o ponad 65% zużycie energii
elektrycznej;
Ograniczyliśmy koszty utrzymania infrastruktury o
połowę;
Zredukowaliśmy roczną emisję CO2 o około 185
ton;
Podnieśliśmy komfort i bezpieczeństwo klientów.



PARKING IKEA W LUBLINIE
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Centrum IKEA w Lublinie jest jednym z 11
takich kompleksów w Polsce.
Zainstalowaliśmy nasze oprawy w 3 centrach
IKEA w Polsce w tym w Lublinie oraz
wdrożyliśmy w nich system zarządzania
oświetleniem, który nimi steruje. Dzięki
naszemu rozwiązaniu klient osiągnął redukcję
kosztów energii elektrycznej o ponad 60%.

www.revasiled.pl



NASZE ROZWIĄZANIA DLA PARKINGU
IKEI W LUBLINIE
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OPRAWA CELEBA

zredukować natężenie światła po zamknięciu sklepu;
monitorować stan opraw 24h na dobę;
archiwizować dane dotyczące zużycia energii elektrycznej
i czasu pracy opraw; 
mieć szybki dostęp do informacji o zakresach awarii.

Zainstalowaliśmy ponad 100 opraw sterowanych systemem
zarządzania oświetleniem Siled SMART i zintegrowaliśmy go 
z systemem Building BMS firmy IKEA.

Nasze rozwiązanie pozwoliło klientowi: 



OPRAWY W OŚWIETLENIU
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
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Celebra to nowoczesna oprawa przeznaczona do oświetlania
ulic, ścieżek rowerowych, parkingów oraz mostów. Dzięki
osłonie ze szkła hartowanego i najwyższej jakości uszczelkom
oprawa posiada maksymalną ochronę przed warunkami
zewnętrznymi.
Dzięki oprawom Kalos, Ripa i Cone oświetlisz osiedla, parki
lub ścieżki. Ich ponadczasowa stylistyka sprawi, że doskonale
wpasują się zarówno w architekturę nowoczesną jak i
zabytkową. 
Hornet to nowoczesne oprawy zewnętrzne przeznaczone do
oświetlenia ciągów pieszych, których wysokość możesz
dostosować do wymagań projektu.
Za pomocą opraw L-City, T-City i Cone oświetlisz ulice, drogi
dla infrastruktury zewnętrznej i parkingi. Różnorodność optyk
pozwoli Ci na precyzyjne oświetlenie miejsc uwzględnionych 

        w projekcie oraz zmniejszenie zanieczyszczenia świetlnego. 



SERIA HORNET SERIA CITY 20

OPRAWA CELEBRA

OPRAWA KALOS

OPRAWA CONE

OPRAWA RIPA



01 Administracja

Monitorowanie

Sterowanie

Konfigurowanie
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SYSTEM ZARZĄDZANIA
OŚWIETLENIEM SILED PRO
Pełni funkcje w następujących obszarach:
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KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA
SYSTEMU ZARZĄDZANIA
OŚWIETLENIEM
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Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej;
Dostosowanie oświetlenia do zmiennych wymagań:
sterowanie jasnością i harmonogramami świecenia;
Odczyt parametrów lampy (pomiary w czasie
rzeczywistym);
Pomiar zużycia energii (aktualne zużycie, współczynnik
mocy - pomiary w czasie rzeczywistym);
Optymalizacja procesów serwisowania;
Proekologiczne rozwiązania m.in. niższa emisja CO2.



STEROWNIK  GRUPOWY GLC

OPRAWA WYPOSAŻONA 
W  STEROWNIK

INDYWIDUALNY

SERWER/CMS

ELEMENTY SYSTEMU
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Monitoring infrastruktur
24h/doba
Oprawy, szafki i inne elementy
infrastruktury

02

04

05

Zarządzanie pracami
służb serwisowych
Alarmy, powiadomienia,
obsługa zgłoszeń

Gromadzenie i analiza
danych

01 Zdalna konfiguracja
ustawień

CENTRUM ZARZĄDZANIA
SYSTEMEM (CMS)

Dopasowanie
oświetlenia do
lokalnych wydarzeń
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KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA SYSTEMU SILED PRO
NA PRZYKŁADZIE SŁUPSKA 

wsparcie i obsługa telefoniczna;
szybka reakcja na zdarzenia losowe (awarie),
remonty ulic, imprezy i wydarzenia;
dopasowanie natężenia do przyjętej klasy
oświetlenia dróg;
dodatkowe usługi w ramach systemu;
optymalizacja Systemu (analiza danych).

+65% 50%
Redukcji kosztów energii
elektrycznej.

Spadku kosztów
utrzymania infrastruktury.

niższy koszt energii elektrycznej o
około 1 mln PLN/rok;
redukcja emisji CO2 o około 1600 
 ton/rok.

WYMIERNE KORZYŚCI
DLA SŁUPSKA



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

www.revasiled.pl

REVA-SILED SP. Z O.O
ul. Siedlicka 6 
80-219 Gdańsk
NIP 957-111-24-58
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JACEK STARUCH
Dyrektor Zarządzający- Segment
Publiczny
jacek.staruch@revasiled.pl
tel: +48 607 674 358

POLUB NAS: 


