AKTUALNOŚCI

Fachowego Elektryka

W kierunku energooszczędności
– rosnąca świadomość konsumentów

Jako dystrybutor produktów elektrotechnicznych od lat promujemy stosowanie
produktów energooszczędnych. Dlatego,
podobnie jak w latach ubiegłych, tak
i w tym roku organizujemy akcję pod nazwą Tygodnie Odnawialnej Energii,
która odbędzie się w dniach 2–12 maja
we wszystkich naszych hurtowniach Alfa
Elektro w całej Polsce. W ramach akcji
przygotowaliśmy dla Państwa materiały informacyjne i artykuły dostępne
na naszej stronie – www.alfaelektro.com.pl.
Znajdą w nich Państwo przydatne informacje oraz porady na temat produktów
energooszczędnych. Ponadto w czasie
trwania akcji w naszych oddziałach odbędą się ciekawe spotkania z producentami tych produktów. W tym roku partnerami TOE są: ABB, Aniro, Eaton,
Eti Polam, Led-Pol, Ledvance, Philips,
Schneider Electric, Wojnarowscy.
Podążając za wymaganiami rynku i potrzebami naszych klientów wiemy, że często
poszukują oni produktów energooszczędnych, by zmniejszyć koszty oświetlenia
na przykład hal przemysłowych, magazynów, biurowców, hoteli czy innych budynków użyteczności publicznej. Jednak warto
wspomnieć, że przy wyborze odpowiedniego oświetlenia liczy się nie tylko mniejsze
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zużycie energii, ale przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, aby oświetlenie
było dobrane właściwie do danego pomieszczenia oraz zapewniało komfort i bezpieczeństwo pracy. Dzisiaj wielu producentów
oferuje nie tylko nowoczesne oprawy i źródła światła w technologii LED pozwalające
na oszczędność rzędu 70–80% energii, ale
dba o to, by proces doboru oświetlenia był
jak najlepiej dopasowany do potrzeb klienta. Jest to możliwe dzięki udostępnianiu specjalnie przygotowanych narzędzi, jakimi są
kalkulatory oszczędności (dostępne bezpłatnie na stronach producentów). Pozwalają
one obliczyć koszty użytkowania wybranego oświetlenia. Jest to niezwykle przydatne
na etapie projektowania czy modernizacji
przestarzałego systemu oświetlenia.
Inną zaletą, którą oferują dzisiaj producenci oświetlenia jest możliwość zastosowania
nie tylko bardzo nowoczesnych i designerskich opraw, ale również dobór barwy i natężenia do danego pomieszczenia. Ważne
jest, aby oświetlenie, czyli oprawy, źródła
światła, ich barwa i natężenie były dobrane
odpowiednio do przeznaczenia danego wnętrza. Chodzi tu nie tylko o dostosowanie go
do warunków pracy pracowników, ale też
o podkreślenie walorów prezentowanych
produktów. Odgrywa to ważną rolę na przy-

kład w sklepach przy stoiskach z mięsem,
pieczywem czy warzywami. Jak widać z powyższych przykładów energooszczędność
przekłada się nie tylko na mniejsze koszty,
ale także pozwala zapewnić wysokie walory
estetyczne.
Pisząc o produktach energooszczędnych
mamy na myśli nie tylko stosowanie źródeł światła czy urządzeń pozwalających
na kontrolę ilości zużytej energii, ale także rozwiązań pozwalających wykorzystać
energię naturalną, za pomocą choćby paneli
fotowoltaicznych. Przy tym temacie warto wspomnieć, że instalacje fotowoltaiczne muszą być dobrze zabezpieczone przed
przepięciami, dlatego podczas TOE zwracamy również uwagę na rozwiązania, które są
przeznaczone do zapewnienia prawidłowej
pracy urządzeń wykorzystujących energię
naturalną.
Wszystkich zainteresowanych tematem
i produktami energooszczędnymi zapraszamy podczas Tygodni Odnawialnej Energii
do naszych hurtowni Alfa Elektro, gdzie nasi
specjaliści wraz z producentami przedstawią
Państwu najnowsze rozwiązania pozwalające
na zmniejszenie zużywanej energii.
Alfa Elektro
www.alfaelektro.com.pl
kontakt@alfaelektro.pl

PROMOCJA

Zwrot w kierunku stosowania produktów energooszczędnych jest obecnie coraz bardziej
widoczny i powszechny na rynku. Na kwestię energooszczędności i na produkty pozwalające
ograniczyć ilość zużywanej energii zwracają uwagę nie tylko klienci indywidualni. Kierują się
nimi przy zakupach również klienci b2b.

