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Příloha: Světelná technika

Průmyslové led
osvětlení BARLUX
BARCCO Systém, s. r. o. je společnost s dvacetiletou působností v oblasti dodávek počítačových
systémů a sítí a od roku 2009 je také výhradním dodavatelem LED osvětlení BARLUX na český trh.
Zeptali jsme se proto jednatele společnosti Ing. Radana Knopa na obecné výhody LED technologií i na
výhody produktů BARLUX.
Pane inženýre, jak vnímáte
současný vývoj LED osvětlení
na našem trhu?
Jako jednoznačně se rozšiřující. Čím
dál víc společností, firem a podniků si
uvědomuje, že LED systémy přinášejí
významnou úsporu provozních nákladů.
V současné době se jedná o nejlepší
investici do úspory elektrické energie.
Je to dnes jedna z mála možností, jak
ještě výrazně snížit firemní náklady. Samozřejmě se setkáváme s názorem, že
LED produkty jsou příliš drahé. Záleží na
tom, z jakého úhlu pohledu se na věc
podíváme. LED technologie v současné
době prakticky ve všech technických
parametrech předčí jakoukoli klasickou technologii, a to s úsporou 60 90 %. Životnost je mnohonásobně delší
a odpadá také práce s častou údržbou.

▲ Led lampa NOSTROMO.

Když porovnáme tyto důležité parametry a vynaložené investice, zjistíme,
že tato technologie je ekonomicky velmi výhodná. Zejména firmy
s dvou a třísměnným provozem
mají návratnost investice do tohoto osvětlení 1 až 2 roky. Po této krátké době už zákazníkovi tato investice
pouze vydělává, a to několikanásobek pořizovací ceny.

Jak vypadá z tohoto
pohledu nabídka výrobků
BARLUX?
Dovážíme veškerý sortiment osvětlovací techniky
BARLUX jako jsou průmyslové
LED lampy, LED trubice, LED
reflektory, pouliční LED osvět◀ Led lampa serie 3 - 500W.

lení a LED panely nebo interiérová tělesa do kanceláří. Tyto produkty se řadí
ke špičce na trhu, neboť jsou vyrobeny
z vysoce kvalitních komponentů, za pomoci nejmodernější technologie. Díky
tomu dosahují ve srovnání s produkty jiných výrobců, při stejném energetickém
odběru, vyšší svítivosti a vyznačují se
také delší životností. Kromě samotných
dodávek výrobků se zaměřujeme také
na spolupráci se špičkovými specialisty
při tvorbě návrhů a realizací průmyslového osvětlení na míru. Nesnažíme se
být největší firma s LED osvětlením, ale
snažíme se být nejlepší v tom, co děláme.

V čem se tedy produkty BARLUX
liší oproti konkurenci?
Veškeré LED produkty BARLUX jsou
osazeny výhradně značkovými čipy (NICHIA, Bridgelux, Philips Luxeon, CREE,
Osram, Samsung.), značkovými zdroji
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▲ Led reflektor serie 3 - 400W.

(většinou MeanWell) a velice kvalitně
je řešeno také chlazení celého tělesa.
Kombinace těchto tří věcí je naprosto
nezbytná pro spolehlivý a dlouhodobý provoz LED svítidel. Nekvalitní LED
produkty, které bohužel v poslední době
zaplavily trh, používají neznačkové čipy,
které mají mnohem nižší svítivost, a pak
se běžně stává, že např. 80wattový LED
reflektor BARLUX v pohodě přesvítí
např. 120wattový reflektor s nekvalitním čipem. Neznačkové čipy mají navíc
daleko výraznější pokles svítivosti, což
v kombinaci se špatným chlazením výrazně snižuje jejich životnost. Při nákupu takovýchto produktů pak zákazník
určitě neušetří a čekají ho pak jen problémy. Bohužel se zde opět projevuje
stará pravda, že kde je vše podřízeno
pouze ceně, nezbývá místo pro kvalitu.
U Led osvětlení to platí dvojnásob.

Jak se ale zákazníci mají vyznat
v záplavě levných internetových
nabídek LED svítidel?
Těžko, ale možnosti tady jsou. Pokud
se podíváte na web, tak konkurence
je v tomto segmentu přímo obrovská.
Pokud si ale vyhledáte firmy, které jsou
schopny poskytnout veškeré služby
včetně měření, návrhu projektu a samotné instalace, tak se konkurence výrazně sníží.

Provozujete také e-shop nebo
se věnujete pouze klasickému
prodeji?
E-shop neprovozujeme a zatím sami
provozovat nechceme. Pokud se nicméně ozve solidně zavedený e-shop,
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▲ Led trubice T8 Excelent.

uvažovali bychom o spolupráci v určitém segmentu.

Na jakou skupinu zákazníků se
tedy zaměřujete?
Naší cílovou skupinou jsou zejména
firmy a podniky s náročnými provozy
a ty mají většinou zájem o dodavatele,
který jim poskytne kompletní služby
a garance včetně měření a posouzení
stávajících světelných zdrojů, výpočty úspor a návratností, návrh projektu
včetně instalace, revize atd. Za dobu
působení v této oblasti se nám na základě poctivého přístupu a kvalitních produktů podařilo realizovat řadu instalací
v náročných dvou a třísměnných provozech pro strojírenské podniky, hutě,
průmyslové haly, papírny, potravinářské
provozy, tiskárny nebo zdravotnická
střediska. V některých těchto provozech
jsou navíc podmínky naprosto extrémní
– 24hodinové provozy po dobu 365 dní
v roce.
Naše produkty od nás odebírají také
elektroinstalační firmy, kterým se snažíme poskytnout veškerou technickou
podporu včetně zapůjčení svítidel a přípravy projektů. Tato spolupráce funguje
velmi dobře, takže bychom se chtěli v
tomto roce zaměřit právě na rozšíření
portfolia spolupracujících firem. Rádi se
s nimi podělíme o případný zisk ze zakázek, a získáme tak více prostoru pro
obchod jako takový.

Jaké novinky připravujete
pro letošek?
Na výstavě INFOTHERMA budeme
letos prezentovat 2 novinky: Průmyslo-

vou led lampu NOSTROMO, která svými parametry výrazně převyšuje předchozí 3 řady jak svítivostí, tak unikátním
systémem chlazení a skladové lampy
SIRIUS, které svému atypickému úhlu
svitu 30°x70° jsou naprosto bezkonkurenčním produktem pro nasvícení skladových uliček v halách.

Co byste našim čtenářům řekl
na závěr?
Filozofií naší firmy byl vždy osobní přístup k zákazníkům se snahou
o doporučení nejvhodnějšího řešení. Na
základě spolupráce s našimi produktovými manažery jsme schopni nabídnout
zákazníkům adekvátní náhradu jejich
stávajícího osvětlení tak, aby splňovalo
minimálně stejné technické i hygienické
normy jako osvětlení dosavadní a pokud
je to možné, ještě jim výrazně zlepšilo
světelné parametry.
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