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Established as Joint venture between Sourcing , EMS and 

commercialization companies - with focus on Professional LED 

Light products, Digital security & Extraordinary technology.

About TecVision AS

LED Lighting

Digital building, area and personal security

Extraordinary technology

Megatrend growth areas

Business validity confirmed through revenue & clients

Strategy & GTM approach ready to expand

Investor inclusion to realize potential 

8 countries & commercial expertise

Tecvision brand and IPR focus

Strategic partnerships with leading market challangers

& manufacturers (Plättner, Licatec & tba.)

Competent and experienced leadership with prominent 

track record

Own brand IP and strategic partnerships 



Primære forretningsområder

Tecvision leverer “full-service markeds test”  af nye produkter I EMEA 

LED belysning i sublim kvalitet til professionel brug 
LED armaturer & lamper med markedets bedste energi effektivitet
LED Lamper til udendørs og indendørs anvendelse
Installation og services via autoriserede partnere

Digital overvågning og bygningssikkerhed 
Professionelle digitale overvågnings produkter 
Digital bygningssikkerhed og adgangskontrol
Stort sortiment i NVR,DVR og Kamera

Ekstraordinær teknologi ©
Innovation og udvikling af elektroniske moduler og produkter
Konkurrencedygtig sourcing af elektroniske komponenter og materialer
Højeste kvalitet EMS produktion – Hurtig, Fleksibel og konkurrencedygtig



Markedets mest energieffektive LED armaturer 

Professionel LED Belysning

SPAR 3-500 KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER 



By & Land

Sport & underholdningIndustri & LagerArbejdspladsen

Sundhed & InstitutionHandel

LED BELYSNING KAN ANVENDES DE FLESTE STEDER MED STORE FORDELE &
INVESTERINGEN TJENER SIG HJEM PÅ UNDER 36 MDR

VI HAR DE RIGTIGE LAMPER TIL ALLE FORMÅL



LOGISTIK, LAGER & INDUSTRI
NYE LED LAMPER ELLER LED RØR

LED-belysning i fryserum, fabrikshaller, lagerbygninger eller parkerings 
kælder klares nemt med  vores robuste IP66 Armatur serie . 
Farvetemperaturen er 4.000K – 6.500K. LED levetiden er >50.000 
timer og deres Ra-værdi >85.  Energi effektiviteten er nu  oppe på 
200Lumen/Watt. 

Du kan også nemt udskifte de gamle T8 Neon rør i dine nuværende 
armaturer til nye LED rør. Eller HG/HID lamper til LED Kilder.

Med LED-belysning tænder lyset med det samme, og man kan tænde 
og slukke efter behov – eller vælge at tilslutte et passende lysstyrings 
system.

Produkterne er af højeste kvalitet – de er udviklet, testet og 
produceret på vores fabrik i Tyskland og har alle nødvendige 
godkendelser.



SPORT & UNDERHOLDNING
På OLLERUP GYMNASTIK HØJSKOLE 

Har man allerede taget LED belysning i anvendelse i 
flere af de mange aktivitets haller. Både i Fitness 
centret, svømmehallen og gymnastiksalen anvendes  
Tecvision’s armaturer. 

Få en uforpligtende beregning for jeres 
bygninger.



UDENDØRS AMBIENCE

Ollerup

Den bredt anvendelige udendørs serie passer til
omgivelser og æstetik i både moderne og historiske
bygninger og giver den ekstra dimension moderne
belysningskontrol kan tilføre.
På Ollerup oplyser et udvalg af funktionelle park og
sti lamper området i perfekt harmoni med
omgivelserne



GRATIS BEREGNING - 1.2.3. TÆND & SPAR
VI LAVER OPMÅLING1 DU MODTAGER 

FORSLAG2 VI INSTALLERER3
DU TÆNDER & 

SPARER4

Lavere forbrug 

• Kontant besparelse på EL – ca. 15-30 mdr. ROI på ny løsning

• CO2 udslip reduceres væsentligt

• Fuld finansiering med positivt cash flow fra start 

Vedligeholdelse & Miljø 

• Op til 7 gange længere levetid 

• Armaturet  er robust – støv, vand afvisende og kan vaskes

Arbejdsmiljø

• Væsentlig bedre belysning giver bedre arbejdsforhold

• Mindre risiko for uheld og højere kvalitet

Fremtidssikring

• Nuværende lyskilder er ikke tilgængelige efter 2018

• Nye løsninger  kan tilsluttes fleksible  styringsmuligheder



LED GIVER GODT INDEKLIMA
Undersøgelser viser, at belysningen har 
stor betydning for vores trivsel og 
produktivitet på arbejdspladsen. Lys 
fremmer vores velvære og sundhed og 
giver os energi til at klare en lang dag.

GODE LYSFORHOLD
Giver velbefindende. Både velværet og 
produktiviteten på en arbejdsplads og i 
butikken forbedres ved at vælge en 
belysning af god kvalitet tilpasset 
forholdene.

FRA 2018 ER DER RESTRIKTIONER PÅ  
ANSKAFFELSE AF DE TRADITIONELLE LYSSTOFRØR  

JO FØR I SKIFTER JO BEDRE FOR ALLE 

TECVISION LED BELYSNINGS FORDELE
Lavt energiforbrug – Du sparer 70% energi
Lang levetid > 50.000 timer og falmer ikke 
synligt i levetiden og 0 vedligeholdelse
Tænder med det samme, ved fuld styrke –
og kan tilknyttes styringssystemer



Fås i flere farve temperaturer – herunder både varmt og neutralt lys
IP66 Robust – tåler vibrationer, kan vaskes og er slagfast
Fås i mange størrelser– Standard i 60, 90, 120 og 150 CM  - både enkelt og dobbelt

Udskiftes
1 stk. til LED 

Energi 
reduktion  

Co2 
reduktion

Spar ca *
pr. stk.

DIT ANTAL Din* besparelse

150 CM / 2xT8 =>

LED  ARMATUR
265 KW 159 Kg 530 Kr (du har x ) = Kr

150 CM / 2xT8 => 

Nye LED RØR
150  KW 80 Kg 330 Kr

*Forudsat 12 timers daglig brænd tid i 260 dage årligt og EL pris på 2 Kr.  
Omkostninger til sædvanlig installation er indeholdt i eksemplet . Alle beløb er eks. moms 

NETTOUDGIFTEN ER UNDER 0* FRA DAG 1 
NYE LED LAMPER ALT INKLUSIV.

50 GAMLE 150CM ARMATURER UDSKIFTES MED NY LED BELYSNING  FOR KUN CA. 40-60.000 KR
DU SPARER 15-26.000 KR PR ÅR OG BETALER HØJST DET DU SPARER PR.MD. FOR UDSKIFTNINGEN 

TJEK  PRODUKTER OG PRISER I SHOPPEN

EKSEMPEL



Tecvision AS

KONTAKT  SPAR NU
www.tecvision.dk

LED ER DEN RIGTIGE BELYSNINGSFORM
Kvaliteten af LED er inden for de seneste år blevet markant forbedret.  
LED er nu velegnet til de fleste formål - både som spotbelysning og 
almindelig rumbelysning. 

Vi udvikler, producerer og markedsfører professionel LED belysning og 
kan hjælpe din virksomhed med markedets mest energieffektive 
løsninger. 

WEB RABAT KODE
0001info@tecvision.dk 

Administration : +45 65 91 98 04

Manfred 20209804 masch@tecvision.dk
Michael  20254812      mip@tecvision.dk



PRODUKT EKSEMPLER
Kontor, industri & infrastruktur (se mange flere på www.tecvision.dk)





LED Flade belysning



LED Mastearmaturer



LED PANELER



LED Kontor lamper



LED Til opholds områder



VEJ & INFRASTRUKTUR
4 gange hurtigere grøn omstilling

Tecvision leverer både LED maste hoveder til en række belysningsformål og høj 
kvalitets LED lyskilder der erstatter de gamle HID/HG kilder.  


