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Grote besparing

Relighting is een energie-effi  ciënte aanpassing van uw verlichting die meteen resulteert in een grote besparing. 
Bewegingssensoren en daglichtregeling spelen hierbij een zeer belangrijke rol. Zo kan de verlichting automatisch 
uitgeschakeld worden wanneer iemand het gebouw verlaat, of wanneer er voldoende daglicht aanwezig is.
Zo kunnen er besparingen van 80% gerealiseerd worden. De terugverdientijd van zulke projecten ligt rond de 3 jaar 
(afhankelijk van werkregime en energieprijzen).

Loopt uw energiefactuur hoog op? Vindt u het moeilijk om uw ecologische voetafdruk gevoelig te verkleinen? 
Hebben uw medewerkers vaak last van vermoeide ogen? Grote kans dat uw verlichtingsinstallatie verouderd is. 
Misschien beantwoordt ze zelfs niet meer aan de huidige veiligheids- en lichtcomfortnormen (NBN EN-12464-1 
opgenomen in het KB2012) De oplossing? Relighting!  

Premies en subsidies

Ledlampen zijn zuinig, performant en duurzaam. Ze verlagen aanzienlijk uw energieverbruik en CO2-uitstoot. 
Een opsteker voor ons leefmilieu. Dat vindt ook de overheid, die u beloont met diverse premies en subsidies als 
u een relighting uitvoert! 

Alle zorgen uit handen

Relighting heeft alleen maar voordelen. Zeker als u een beroep doet op de stroomleiders van 
EPA. Ons experten-team begeleidt u in vijf stappen naar een nieuwe verlichtingsinstallatie. 
We ontzorgen u ook volledig bij de subsidieaanvraag en alle administratieve verplichtingen. 
Overweegt u een relighting zonder investeringskost, dan is een ESCO overeenkomst de 
oplossing! Onze leasepartner fi nanciert op deze manier uw hele relighting-project. Zo hoeft u 
zelf geen middelen vrij te maken. Surf naar onze website voor meer informatie.

MEER COMFORT
EN MINDER ENERGIEVERBRUIK?

Steek uw licht op bij EPA

Relighting: 
meer comfort,
minder energie
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EPA KNIPT VOOR U HET LICHT AAN IN 5 STAPPEN

1. INTAKE
Alles begint bij u. Uw vragen, uw 
problemen, uw behoeften. Daarom 
nemen we ruim de tijd voor een 
eerste gesprek. We verkennen de 
mogelijkheden en geven u al een 
eerste raming van investeringskost, 
hoeveel u kunt besparen en hoe snel 
u uw investering terugverdient. 

We belichten ook de premies en 
subsidies waarop u recht hebt. 
Indien dit interessant blijkt te zijn, 
dan zetten we onze lichtexperten 
aan het werk.

2. INVENTARISATIE
Onze lichtexperten brengen uw 
verlichting volledig in kaart en 
voeren ter plaatse metingen 
uit, branduren, verbruikskosten, , 
daglichtregeling, kleurtemperatuur, 
gezondheidsaspecten, omgevings-
factoren …  

Alles heeft een invloed op het 
lichtcomfort, het rendement en uw 
energiefactuur. Zélfs de plaats van 
de armaturen. 

3. LICHTSTUDIE
Hoe kan het beter? Wij optimalise-
ren uw lichtcomfort en energiever-
bruik met onze software.

Hierbij wordt rekening gehouden 
met  tal van factoren: Hoeveel ar-
maturen, soort armaturen (uitstra-
lingsprofi el, driver, lumen-output). In 
lijn of afzonderlijk opgesteld? Met of 
zonder lichtsturingen en bewegings-
sensoren? 

Op onze website vindt u een check-
list met meer details. Resultaat? 
De geknipte oplossing voor uw 
verlichting … op papier.

4. INSTALLATIE
Van papier naar uw bedrijf. Onze 
off erte werpt een licht op alle 
mogelijkheden om energiekosten 
te besparen en het comfort van uw 
verlichting te verbeteren. 

Geeft u groen licht? Voor u het 
weet, brandt er nieuw licht. Onze 
stroomleiders installeren snel en 
professioneel. Uw productie hapert 
geen moment.

ONZE EXPERTISES
relighting

bliksembeveiliging
aarding
hoogspanningscabines
documentenbeheer Epass

5.  OPLEVERING, GARANTIE & ONDERHOUD
Bij oplevering ontzorgen de stroomleiders u volledig voor het afhandelen van 
subsidies en premies.

Daarnaast werkt EPA alleen met de allerbeste materialen, zodat we onze 
klanten minimum vijf jaar productgarantie kunnen aanbieden. 

Indien  gewenst kan ons team ook het onderhoud van de nieuwe installatie 
verzorgen. Zo levert u nooit in op comfort. 
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