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W firmie Luxon miałem przyjemność uczestniczyć bezpośrednio 
w setkach przetargów na oświetlenie LED. Wśród tych przetargów  
były zamówienia na kilkadziesiąt opraw, jak i duże przetargi  
publiczne. Mówiąc duże mam na myśli takie, gdzie w grę wchodzi 
minimum 1 tysiąc opraw oświetleniowych, a wartość zakupu wynosi   
od 200 tysięcy po kilkanaście milionów złotych. Na bazie tych  
doświadczeń wraz z zespołem postanowiliśmy podzielić się naszą  
wiedzą. Celem tego poradnika jest to, żebyś Ty decydencie miał pełną 
wiedzę na temat modernizacji oświetlenia i mógł niezależnie podjąć 
najlepszą dla Twojej firmy decyzję  w zakresie zakupu oświetlenia 
LED. Co to znaczy?

Oznacza to, że w tym poradniku dzielimy się własnymi szczerymi  
(czasami aż do bólu), obserwacjami w taki sposób, żebyś mógł  
samodzielnie zdecydować, co dla Ciebie jest najlepsze.   

Znajdziesz tu mnóstwo porad, które zostały napisane w oparciu  
o nasze doświadczenia. Każdy z klientów Luxon LED miał okazję 
tworzyć zasady przetargu (czy to publicznego czy prywatnego zapytania 
o oferty). Jedne okazywały się lepsze, inne wymagały poprawy.
Chcemy,   żebyś  Ty  i  Twoja  firma  uniknęli  problemów związanych
z tym, że Wasz przetarg potrwa 12 miesięcy i zakończy  się podjęciem
złej decyzji.
Do tej pory miałem okazję wziąć udział tylko w  3  przetargach,  które 
były idealnie poprowadzone. Ich czas trwania mieścił się w założonym 
okresie czasu, kryteria decyzji były jasno określone dla wszystkich  
zainteresowanych, a rezultat dla kupujących był lepszy od oczekiwań. 
Tego właśnie Tobie i Twojemu zakładowi produkcyjnemu życzymy. 

Zapraszamy do lektury.   

MACIEJ SZOTT 
WICEPREZES 
ZARZĄDU
DS. SPRZEDAŻY 
LUXON LED
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CZYM WARTO 
KIEROWAĆ SIĘ PRZY 
ZAKUPIE 
OŚWIETLENIA LED?
Cena czy zwrot z inwestycji? 
Jak liczyć okres zwrotu z inwestycji w oświetlenie? 
Żywotność oprawy?

Jeśli podejmujesz decyzję o zakupie oświetlenia LED powinieneś wziąć 
pod uwagę dane 5 kryteriów decyzyjnych, które sprawią, że twoja inwestycja 
zakończy się sukcesem.

Okres zwrotu  
z inwestycji

Gwarancja

Decyzja Referencje

Analiza

Awaryjność  
i żywotność

Obsługa
klienta
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Okres zwrotu z inwestycji: to absolutnie najważniejsza miara 

Zamiast posługiwać się prostą miarą ceny, która niewiele nam mówi w kontekście 
kolejnych lat użytkowania oświetlenia LED, warto posłużyć się parametrem 
mówiącym  o skali oszczędności, jakie uzyskamy. Okres zwrotu poza ceną zawiera 
także koszt energii (kWh/PLN), czas użytkowania oświetlenia (liczba godzin na dzień, 
liczba dni w roku) oraz liczbę i moc opraw. Żeby otrzymać poprawny okres zwrotu 
z inwestycji należy:

 zrobić audyt obecnego oświetlenia (może być wykonany w ramach  
 audytu energetycznego),

 przygotować projekt (na bazie jasno określonych z góry wytycznych   
 dotyczących: równomierności, wysokości montażu, natężenia w pomieszcze 
 niu, specyfikacji szczegółowej),

 przygotować ofertę i obliczyć w końcu okres zwrotu z inwestycji. 

Dopiero po wykonaniu powyższych czynności można wyliczyć rzetelny wynik 
zwrotu  z inwestycji. Wszelkie próby skrócenia tego procesu dadzą nam wyniki 
odległe od rzeczywistych. Najczęstszym błędem jest porównywanie zużycia energii 
na podstawie nowego projektu z obecnym zużyciem energii, które w wielu obiektach 
odbiega (in minus) od norm. Można wtedy dojść do błędnych wniosków, że oświetlenie 
LED  da nam niewielkie oszczędności. Dobrym przykładem jest jedna z naszych 
realizacji na magazynie dla firmy Geberit, gdzie zużycie energii w ciągu roku zostało 
obniżone o 91% przy  jednoczesnym 3-krotnym zwiększeniu natężenia światła.

Ważne jest, żeby 
okres zwrotu  
zawsze mieścił się  
ramach gwarancji  
jaka jest udzielona  
na produkt.

91%
O tyle  mniejsze zużycie 

energii elektrycznej 
uzyskaliśmy przy 3-krotnym

 zmniejszeniu natężenia
  światła

PRZYKŁAD NASZEJ REALIZACJI W FIRMIE GEBERIT 

http://luxon.pl/
https://luxon.pl/przeprowadz-bezplatny-audyt-oswietlenia/
https://luxon.pl/oswietlenie-z-inteligentnym-sterowaniem-dla-europejskiego-pioniera-na-rynku-produktow-sanitarnych-geberit/
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Gwarancja jest drugim najważniejszym kryterium przy zakupie oświetlenia. Standardowo 
tradycyjne źródła światła miały 2-letnią gwarancję na oprawę oraz do 2 lat na źródło 
światła. Obecnie producenci oferują od 2 do 5 lat gwarancji. Można się również spotkać 
z 8 i 10-letnią gwarancją. Ogromną zaletą dla użytkownika jest fakt, iż obecnie producent 
daje jedną gwarancję na oprawę i źródło światła łącznie. Po więcej informacji w tym 
zakresie zapraszamy do rozdziału: “Na co zwracać uwagę przy gwarancji/ ogólnych
warunkach sprzedaży".

Obsługa Klienta jest bardzo subiektywna i ciężko nadać jej jasne kryteria oceny, 
szczególnie na początku współpracy z producentem. Najlepszą metodą jest zebranie 2-3 
ofert z rynku i analiza poszczególnych parametrów wpływających na jakość obsługi:

 wiedza na temat oświetlenia,

 umiejętność przygotowania audytu i pomiarów,
 
 czas, od tego jak długo czekamy na odpowiedź na nasze zapytanie, przez czas     
  przygotowania projektu, aż po czas dostawy opraw,

 wsparcie projektanta oświetlenia, działu R&D w przypadku pytań technicznych  
 oraz eksperta w zakresie systemów sterowania.   

Na koniec dnia to dzięki dobrej obsłudze handlowca możemy uniknąć niepotrzebnych 
błędów i liczyć na ekspercką pomoc w wymagających sytuacjach. Warto docenić ten 
punkt, szczególnie w przypadku dużych i skomplikowanych projektów, jak np. wymiana 
oświetlenia w drugiej co do wielkości elektrociepłowni w Europie: youtube.com  

Awaryjność i żywotność nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w gwarancji, jaką 
udziela dostawca oświetlenia. Szczególnie w przypadku importera, którego towar różni 
się z każdym kolejnym dostarczonym kontenerem, gwarancja nie zapewni nam braku 
awaryjności. Rozwiązaniem są producenci, którzy są w stanie zapewnić najwyższe normy 
jakości, dlatego jednym z wymagań przy przetargu powinna być certyfikacja systemu 
zarządzania jakością, np. wg normy ISO 9001.  
 

Referencje to ostatni z 5 kryteriów decyzyjnych. Najprostszą metodą weryfikacji 
oferty producenta jest wizyta studyjna w obiekcie, który już skorzystał z tego typu 
oświetlenia. Jeśli nie mamy czasu na podróże, wtedy warto sięgnąć po tzw. case study, 
które opisują realizacje w obiektach o podobnym przeznaczeniu w formie pisemnej  
https://luxon.pl/blog lub w formie filmów z realizacji: youtube.com

Jednym z wymagań  
przy przetargu  
powinna być  
certyfikacja ISO  
9001. 

10
lat gwarancji

http://luxon.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=LcwPXb6vRcQ
https://luxon.pl/category/case-study/
https://luxon.pl/category/technologia/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjcxCcEkY5LPHO-iwSMpsy4lv8xqaZnHE
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JAK WYBRAĆ 
DORADCĘ 
W ZAKRESIE 
OŚWIETLENIA LED

Wiele firm na rynku decyduje się pracować z inspektorami, którzy najczęściej od lat repre-
zentują konkretną firmę oświetleniową.

Nieraz spotkałem się z przypadkiem,  kiedy inspektor zarówno pełnił rolę doradcy,  
inspektora jak i projektanta oświetlenia. O większy konflikt interesów nie można się prosić.  
W takiej sytuacji inwestor musi poświęcić więcej czasu na weryfikację swojego doradcy,  niż 
gdyby zrobił to bezpośrednio z producentami. Przecież w przetargu na oświetlenie LED 
chodzi.

Często w imieniu inwestora występuje  
zakupowiec, dyrektor, prezes lub nawet 
sam właściciel. Są to osoby decyzyjne, które 
w większości nie są specjalistami w tematyce 
oświetlenia i są zdane na swoich doradców. 
W momencie, kiedy jest nim główny elektryk  lub 
kierownik utrzymania ruchu mamy pewność, że 
w firmie jest odpowiednia wiedza, a producenci 
mogą liczyć na podatny grunt, referując skompli-
kowane specyfikacje produktowe. W momencie, 
w którym decydujemy się na zewnętrzne-
go doradcę warto mieć pewność, że jest on 
ekspertem i obiektywnie ocenia oferty.

"Od 10 lat biorę udział w przetargach na oświetlenie, zarówno 
tych publicznych, jak i prywatnych. Miałem okazję współtwo-
rzyć  specyfikacje przetargowe jako ekspert oraz doradzać 
przy wyborze oświetlenia wielu firmom. Przez długi 
czas wierzyłem, że inwestor wie jakimi kryteriami 
wyboru się kierować. Jednak czas wyleczył mnie 
z wiary i skłonił do napisania tego poradnika". 
Maciej Szott, Luxon LED

Inspektor często przekracza
swoje uprawnienia i mimo
konfliktu interesów
reprezentuje jednego
z producentów oświetlenia.

UWAGA

http://luxon.pl/


1

PORADNIK. JAK ZMODERNIZOWAĆ OŚWIETLENIE 
        W PRZEMYŚLE?

https://luxon.pl10

Gdzie szukać dobrego doradcy, jeśli nie mamy takich zasobów wewnątrz firmy? Moim 
zdaniem jest 5 dróg do celu: 
Pierwszą są producenci oświetlenia. Warto pracować z najlepszymi  przedstawiciela-
mi firm oświetleniowych, którzy mają wiedzę i potrafią pomóc firmie  trafnie dobierać 
oświetlenie. W celu weryfikacji dostawców warto zadać kilka  podstawowych pytań, 
które sprawdzą wiedzę i kompetencje handlowca:

Kogo reprezentuje handlowiec: dystrybutora,  
importera czy producenta? Zdecydowanie największą 
wiedzę i kompetencje mają producenci. Możemy 
oczywiście trafić na specjalistyczną firmę  oświetlenio-
wą, która zajmuje się projektowaniem i doradztwem, 
ale niewiele z nich naprawdę potrafi konkurować 
z inżynierami z działów R&D firm  oświetleniowych. 
Warto dopytać, czy przedsiębiorstwo jest rzeczywi-
ście producentem, czy tylko dystrybuuje lub importuje 
oprawy.

Handlowiec powinien płynnie poruszać się  w specy-
fikacji technicznej, potrafiąc wyjaśnić,  m.in. czym jest 
żywotność oprawy (trwałość znamionowa wyrażona 
np. L80 dla 50’000 h) i jak się ją liczy.

Więcej na ten temat można znaleźć w poradniku: 

ZOBACZ WIĘCEJ:
https://luxon.pl/blog/ 

Elementem kluczowym dla sukcesu inwestycji jest dobrze wykonany projekt 
oświetlenia, dlatego ja zawsze weryfikuję, kto się nim zajmuje. Warto dopytać się, ile 
osób liczy dział projektów firmy (odpowiedni dział projektowy powinien liczyć ponad 
5 projektantów) i kto dokładnie poprowadzi nasz projekt. Dobrym pomysłem jest też 
poproszenie  o dedykowanego projektanta, dzięki czemu będziesz miał gwarancję, 
że jedna osoba zapozna się ze wszystkimi wytycznymi i indywidualnie podejdzie 
do współpracy. Idealnym rozwiązaniem jest producent, który ma dedykowany 
dział zajmujący się sterowaniem. Jeśli możemy zaprosić na budowę specjalistę od 
sterowania, nasze oszczędności mogą wzrosnąć nawet o 30%.

W celu potwierdzenia  
czy mamy do czynienia  
z producentem można 

sprawdzić kto podpisuje  
się pod certyfikatem CE 
wybranych produktów.

Profesjonalny dział projektowy to gwarancja, że naszym projektem zajmie się specjalista.

http://luxon.pl/
https://luxon.pl/jak-czytac-parametry-lxby/
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Drugim wyborem jest audytor energetyczny, który 
przeprowadzi obiektywną ocenę obecnego stanu 
i zaproponuje wytyczne do wyboru dostawcy. Od 
dnia 20 maja 2016 roku ustawa o efektywności 
energetycznej nałożyła obowiązek wykonywania 
okresowego audytu energetycznego w dużych 
przedsiębiorstwach działających na terenie Polski. 
Dzięki temu warto swojemu audytorowi polecić 
dodanie do zakresu prac także  oświetlenie. Audytor 
powinien przeprowadzić wizję lokalną, sporządzić 
inwentaryzację oświetlenia oraz zaproponować 
parametry, jakimi ma się kierować inwestor.   

Takie rozwiązanie postawi poprzeczkę 
energetyczną na właściwym poziomie 
dla potencjalnych dostawców, jednocze-
śnie minimalizując ryzyko faworyzowa-
nia konkretnej marki. Audytor zarabia na 
usłudze audytu i nie musi maksymalizować 
zysków poprzez współpracę z producentami, 
dzięki czemu mamy pewność fachowej porady.

Trzecim rozwiązaniem jest dystrybutor elektrotechniki. Dystrybucja realizuje 
ponad 80% sprzedaży oświetlenia w Polsce. Jest wiele firm na rynku, które 
specjalizują się stricte w oświetleniu i mają wyodrębnione działy inwestycyj-
ne. W takim przypadku warto zainwestować  we współpracę z dystrybuto-
rem, którego zakres kompetencji obejmuje także oświetlenie. 

Trzeba pamiętać, że dystrybutor zawsze będzie szukał takiego 
rozwiązania, na którym może zarobić najlepiej. Zwykle w hurtowni 
jest kilku lub nawet kilkunastu dostawców, ale o decyzji w zakresie 
wyboru producenta większą rolę odgrywają częściej bonusy, jakie 
płacą producenci za ich promocję, a nie parametry techniczne. 
Dodatkową zaletą dystrybucji jest szeroki wachlarz produktów, dzięki 
czemu mogą zapewnić oprawy każdego typu.

Warto związać się z dystrybutorem
pod warunkiem, że dysponuje 
ekspertem w zakresie oświetlenia  
inwestycyjnego i wsparciem
własnego działu projektowego. 

Polecamy pracę
z doświadczonymi firmami, które
nie powstały zaraz po publikacji
nowej ustawy. Wśród ekspertów
z branży często wymienia się
firmy: Innpact, DB Energy,
Ellipsis Energy.

Polecamy pracę
z doświadczonymi firmami, 
które nie powstały zaraz po 
publikacji nowej ustawy.
Wśród ekspertów z branży 
często wymienia się firmy: 
Innpact, DB Energy, 
Ellipsis Energy.

http://luxon.pl/
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Czwartym typem doradców są firmy projektowe. 
Niezależni projektanci i doradcy w zakresie oświetlenia stanowią  
znikomy procent rynku oświetleniowego w Polsce.
Jednakże wraz ze wzrostem konkurencyjności tego typu firmy 
zaczęły same importować oświetlenie lub stały się po prostu  
dystrybutorami wybranych producentów. Warto zaufać takiej 
firmie,  jeśli posiada dodatkowy pakiet usług i jest w stanie 
zapewnić kompleksową opiekę nad inwestycją.

Ostatnim i jednocześnie najczęściej spotykanym 
rozwiązaniem jest instalator elektryki. 
Podwykonawca będzie zwracał uwagę głównie
na niezawodność produktu i cenę, przez co może 
pominąć tak istotny dla inwestora zwrot z inwestycji. 
Dlatego też zlecając pracę generalnemu wykonawcy 
lub bezpośrednio podwykonawcy warto zadbać 
o precyzyjnie zapisanie wymagań odnośnie oświetlenia. 
Firmy te mają dużą wiedzę w zakresie użytkowania 
produktu i zwracają uwagę na gwarancję, szczególnie 
jeśli sami złożyli  ofertę na serwisowanie.

Zastanawiasz się dlaczego rachunki za energię elektryczną w Twoim
przedsiębiorstwie są wysokie? Jednym z powodów może być energochłonny
i nieefektywny system oświetlenia. Więcej o nim przeczytasz w artykule:  
“Moc bierna i jej kompensacja – korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa." 

ZOBACZ WIĘCEJ:
https://luxon.pl/blog/

Sposobów na znalezienie najlepszego dla nas doradcy jest wiele.  
Każdy ma swoje wady i zalety. W zależności od rodzaju inwestycji, 
warto zwrócić się do konkretnego partnera. 

Polecamy pracę
z doświadczonymi firmami, które
nie powstały zaraz po publikacji
nowej ustawy. Wśród ekspertów
z branży często wymienia się
firmy: Innpact, DB Energy,
Ellipsis Energy.

MACIEJ SZOTT 
WICEPREZES 
ZARZĄDU 
DS.  SPRZEDAŻY 
LUXON LED

http://luxon.pl/
https://luxon.pl/moc-bierna-i-jej-kompensacja-korzysci-dla-twojego-przedsiebiorstwa/
https://luxon.pl/moc-bierna-i-jej-kompensacja-korzysci-dla-twojego-przedsiebiorstwa/
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Brak takich danych
powinien dać do
myślenia, bo to
oznacza, że producent
nie miał jak wykonać
profesjonalnego
projektu.

JAK ZWERYFIKOWAĆ 
RZETELNOŚĆ  
PRODUCENTA?
Każdy zakupowiec przed podjęciem decyzji o zakupie chce mieć pewność, 
że stawia na solidną i wartą współpracy firmę. Często decydenci wybierają 
mniej atrakcyjną ofertę dlatego, że duża międzynarodowa marka zapewnia 
im poczucie bezpieczeństwa. Czy to jest słuszne podejście, czy może warto 
określić inne kryteria, które powinien spełniać producent oświetlenia 
LED  i skorzystać z lepszej efektywności lub ceny?

Po pierwsze, jeśli dostawca określa się mianem producenta, 
warto zobaczyć jego zakład produkcyjny. Często firmy 
mają gotowe filmy z produkcji, żeby oszczędzić czas  
na dojazdy, choć wizytacje są zawsze wskazane, 
a producenci organizują  je regularnie dla swoich 
Klientów.

Po drugie, rzetelny producent nie boi się udostępniać 
swoich materiałów. Karta katalogowa produktu to zde-
cydowanie  za mało - producent powinien udostępniać 
materiały o komponentach i umieć uzasadnić, dlaczego 
korzysta z wybranych elementów. Najlepszą metodą 
weryfikacji są następujące materiały: karta specyfika-
cji technicznej, karta diody, karta zasilacza, wykres 
pokazujący żywotność dla parametru LB w zakresie L70 
B20 - L80 B10. Zrozumiałym jest, że producent musi 
zabezpieczyć się, w razie ograniczonej dostępności 
poszczególnych komponentów równorzędną 
jakością zasilacza od innej firmy, dlatego na stronie 
czy w ofercie mogą pojawić się 2 typy zasilacza czy 
diody.

Pliki fotometryczne  
naszych opraw  
w formacie *.ldt
POBIERZ TUTAJ

Spytaj producenta
o udostępnienie
fotometrii oprawy, jaka
została wykorzystana
do Twojego projektu.

http://luxon.pl/
https://luxon.pl/jak-czytac-parametry-lxby/
https://luxon.pl/jak-czytac-parametry-lxby/
https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip
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Po trzecie, producent powinien posiadać odpowiednie dane fotometryczne oprawy, 
które dają gwarancję poprawności projektu oświetlenia. Poza danymi, można poprosić 
o protokół z badania zarówno dystrybucji światła, jak i siły strumienia świetlnego, 
zwykle są one zawarte w jednym dokumencie.

Po czwarte, certyfikaty to podstawa. Każdy producent powinien móc wylegitymować 
się deklaracją producenta oraz znakiem CE umieszczonym na produktach.

Za certyfikacją stoją badania, które każdy z producentów musi zrealizować, a wśród 
nich najważniejsze są te na kompatybilność elektromagnetyczną, szczelność czy bez-
pieczeństwo. W większości przypadków zupełnie wystarczają szczegółowe badania 
wykonywane przez producentów komponentów - i  tak do tych badań należy bezpie-
czeństwo fotobiologiczne samej diody.

Po piąte, warto poprosić o próbkę oprawy.  Jeśli 
tak zwane produkty testowe nie są dostępne 
dla standardowych wersji, to oznacza, że oprawa 
może istnieć tylko na papierze.

Efektu instalacji takiej oprawy lepiej 
nie weryfikować na własnym obiekcie dopiero po 
realizacji całej inwestycji. Wtedy na zmiany 
może być już zwyczajnie za późno.

Czasami producent dla jednej 
oprawy posiada ponad 1000 
wersji i opcji customizacji.

Dlatego często lepiej jest 
zamówić próbkę  w stan-
dardowej wersji  z szybszą 
dostawą, niż czekać kilka 
tygodni dłużej na niestanda-
dową wersję.

ŁUKASZ KASPRZYK 
DYREKTOR DZIAŁU R&D LUXON LED

Przykładowo - jeśli producent diod udostępnia 
badanie, które potwierdza klasę RG komponentu, 
to jest to absolutnie wystarczajce i producent 
oprawy nie musi go dodatkowo weryfikować.

http://luxon.pl/
mailto:rd%40luxon.pl?subject=
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NA CO ZWRACAĆ  
UWAGĘ PRZY GWARANCJI   
/ OGÓLNYCH WARUNKACH 
SPRZEDAŻY?

http://luxon.pl/
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NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ 
PRZY GWARANCJI  
/ OGÓLNYCH 
WARUNKACH 
W tej części poradnika pokażemy na co zwracać uwagę, analizując 
gwarancję udzielaną na oprawy oświetleniowe przez producenta, 
na przykładzie naszego własnego opracowania. Wierzymy, że ta 
analiza pomoże zakupowcom zorientować się, kiedy mają do czynienia 
z solidnym i wartym zaufania producentem, a kiedy gwarancja de facto 
ogranicza tylko prawa nabywcy produktów oświetleniowych.

Objętość gwarancji: warto zwrócić uwagę na samą  objętość 
gwarancji. Często niektóre gwarancje producentów 
mają kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt stron. Im prostszy 
dokument, tym łatwiej Klientom zrozumieć intencje 
producenta.

Okres gwarancji: często na rynku można spotkać 
się  z określonym terminem gwarancji na kluczowy 
produkt, ale nie na całą dostawę. Co więcej, można 
spotkać się z gwarancją z wyłączeniami na źródło światła, 
jak i zasilacz. W prezentowanym dokumencie cała dostawa 
podlega gwarancji i nie ma żadnych wyłączeń na poszcze-
gólne komponenty.

Kluczowe pytanie: czy producent zapewnia efekt przez 
cały okres gwarancji czy tylko to, że oprawa świeci? W pkt. 
14 gwarancji Luxon widać, że producent gwarantuje 
w danym okresie konkretny efekt. Jest to jedna z niewielu 
na rynku gwarancja zapewniająca ilość (lux na 1 mkw.) 
światła  w określonym czasie.

GWARANCJA  
LUXON
http://luxon.pl
Przejdź do warunków  
gwarancji >

04

17

http://luxon.pl/
https://luxon.pl/ogolne-warunki-gwarancji/
https://luxon.pl/ogolne-warunki-gwarancji/
https://luxon.pl/ogolne-warunki-gwarancji/
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Czas reakcji: w pkt. 7 opisany jest maksymalny
czas reakcji dostawcy. Ten punkt jest krytyczny, 
jeśli rozmawiamy z importerem oświetlenia,
ponieważ  czas dostawy statkiem z Chin wynosi 
aż 3 miesiące.  Wpływa to na brak dostępności 
komponentów lub całych opraw w okresie między 
dostawami. Taki przypadek ogranicza
bezpieczeństwo pracy zakładu i naraża go na długie 
oczekiwanie na wymianę wybranych opraw.

Punkty 10 i 11 informują, kiedy czas gwarancji 
ulega przedłużeniu. Ważne, żeby dostawca 
liczył czas gwarancji realnego użytkowania 
produktu w obiekcie, a nie od momentu 
produkcji czy dostawy. Stosując gwarancję, 
której czas liczony jest od momentu produkcji, 
może okazać się, że jest ona nawet o pół roku 
krótsza niż powinna.

Punkty 13 do 17 opisują kiedy gwarancja nie  ma za-
stosowania. Lista jest jasna i czytelna, dzięki czemu 
użytkownik wraz z instalatorem są w stanie spełnić 
wszystkie warunki przy normalnym użytkowaniu 
produktu. Instalacja produktów jest prosta i nie wymaga 
przeszkolenia elektryka, dzięki czemu producent 
nie naraża swojego Klienta  na dodatkowe koszty 
związane ze specjalnymi narzędziami 
lub wybranym serwisem.

http://luxon.pl/
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Prawidłowy wybór zależy przede wszystkim od tego, czy 
jesteśmy w stanie sprowadzić oferty dostawców do wspólnego 
mianownika. Są nim parametry techniczne, które podlegają 
normom. Niestety nie każdy producent oświetlenia stosuje  te 
same standardy, przez  co inwestor, projektant czy wykonawca 
muszą wnikliwie badać i analizować parametry, żeby móc je 
faktycznie porównać.  

Według wyników inspekcji UOKIK z 2019 roku ponad 47% 
sprzętu oświetleniowego, jaki został poddany analizie 
 nie spełniał podstawowych norm techniczno-formalnych.

W związku z tym, ten sam urząd wydał publikację   “Jak kupować 
lampy LED”: 
https://uokik.gov.pl

Ponad wiedzę, jaką oferuje nam UOKIK w danym rozdziale, 
zwracamy uwagę na kluczowe parametry z jakimi warto się 
zapoznać oraz praktyczne informacje, jak nie paść ofiarą 
błędnych danych.

U
W

AG
A

Inwestor decydujący się na zakup oświetlenia powinien 
wymagać od dostawcy przede wszystkim parametrów 
technicznych zawartych w karcie katalogowej  lub  spe-
cyfikacji technicznej produktu potwierdzonych odpowie 
nimi  badaniami i certyfikacją CE

JAK PORÓWNYWAĆ  
OFERTY DOSTAWCÓW  
OŚWIETLENIA LED?

47%
sprzętu oświetleniowego   
nie spełniało podstawowych  
norm techniczno-formalnych.

UOKIK 2019 r.

http://luxon.pl/
https://drive.google.com/file/d/1IFUOTPKeetSiNmS4Szr2PTzP20Igij7o/view?usp=sharing
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ZNAMIONOWA  
MOC OPRAWY

Jest to całkowita moc oprawy, jaką możemy 
zmierzyć na przewodzie zasilającym, łącznie 
ze źródłem światła i zasilaczem. Oprawy 
świetlówkowe, sodowe, metalohalogen-
k0we oraz inne wykonane nie w technologii 
LED mają podawaną zawsze moc źródła 
światła,  a nie całej oprawy. Typowy raster 
biurowy miał moc 4 świetlówek po 18 W (72 
W) plus zasilacz (balast) o mocy około 
18 W,  co dawało znamionową moc oprawy 
90 W. Typowy panel LED, który jest 
zamiennikiem takiego rastra ma moc 
znamionową (łącznie z zasilaczem) 
na poziomie 34-40 W.  Należy zwrócić 
uwagę, czy dostawca posługuje się mocą 
znamionową oprawy, czy tylko samego źródła 
światła. Co więcej,  na rynku jest dostępnych 
bardzo wiele zasilaczy ze zmienną konfigura-
cją mocy (w prosty sposób można podkręcić 
diody, żeby dawały więcej światła przy 
jednoczesnym większym zużyciu energii), 
dlatego dostawca powinien poinformować 
nas o realnej mocy znamionowej sprzętu 
docelowo zamawianego.

ZNAMIONOWY STRUMIEŃ 
ŚWIETLNY

Znamionowy strumień świetlny: określa 
ile światła daje oprawa LED. Warto  
podkreślić różnicę pomiędzy strumieniem 
świetlnym samej diody (źródła światła) a 
całą oprawą po stratach, które wynikają 
z efektywności diody, dyfuzora, obudowy 
i zasilacza. 

Zakres strat, jakich możemy spodziewać 
się od poszczególnych elementów 
budowy oprawy: 
- dyfuzor: 10 - 50%, 
- obudowa: 5 - 20%, 
- zasilacz:  6 - 20%.

ŁUKASZ KASPRZYK 
DYREKTOR DZIAŁU R&D LUXON LED

http://luxon.pl/
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SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Jest to stosunek znamionowego strumienia świetlnego do znamionowej mocy oprawy, 
upraszczając: strumień po stratach, w porównaniu do rzeczywistej mocy. Jeśli sama dioda 
ma skuteczność świetlną na poziomie 160 lm/W przy nominalnym strumieniu świetlnym 
źródła światła 5280 lm, to możemy spodziewać się, że znamionowy strumień świetlny 
oprawy wyniesie 4000 lm przy skuteczności 121 lm/W.

Nr. Ilość Etykieta Oprawa (lm)

1 86 Industrial:LED; 6.0; 
Wersja natynkowa; 5000 K;

180

Najlepszym sposobem weryfikacji jest sprawdzenie wyników w projekcie oświetleniowym, 
wykonanym w programie Dialux/Relux (przykład powyżej: strumień lampy 11900 lm/ moc 
lampy 66 W= sprawność 180 lm/W) i dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie 
pomiarów oświetlenia.

zobacz produkt
INDUSTRIAL:LED 6.0
LUXON LED 

NAJWYŻSZA  
SKUTECZNOŚĆ  
ŚWIETLNA

180180
lm/W
najwyższa
skuteczność
świetlna

http://luxon.pl/
https://luxon.pl/produkty/industrial-led/
https://luxon.pl/produkty/industrial-led/
https://luxon.pl/produkty/industrial-led/
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WSKAŹNIK CRI/RA
Color Rendering Index to współczynnik oddawania kolorów – w skrócie jest to wartość   
w skali 0-100 opisująca jakość kolorów odbieranych przez ludzkie oko w przypadku 
oświetlenia dowolnej sceny danym źródłem światła. Im ta wartość jest bliższa 100, tym 
naturalniej człowiek postrzega kolory. Maksymalne CRI mają źródła żarowe i słońce. 
Świetlówki mogą zawierać się w przedziale 65-90. Diody LED renomowanych producentów 
stosowane obecnie w oświetleniu mają CRI pomiędzy 70-95. W praktyce, różnica we współ-
czynnikach CRI pomiędzy diodami LED typu drugiego i trzeciego jest dziś nieznaczna. Diody 
z dwuskładnikowym luminoforem osiągają współczynniki CRI na poziomie 90-95, klasyczne 
diody z jednym luminoforem osiągają CRI rzędu 80-85. Warto nadmienić, że dla percepcji 
człowieka współczynnik CRI na poziomie przynajmniej 80 jest wartością całkowicie 
wystarczającą do większości aplikacji oświetleniowych. CRI powyżej 95 jest potrzebne, tam 
gdzie konieczna jest najwyższa dokładność w reprodukcji koloru (muzea, galerie sztuki, sale 
chirurgiczne).

PORÓWNIANIE ŹRÓDŁA O TEJ SAMEJ TEMPERATURZE 
BARWOWEJ, ALE RÓŻNYCH WARTOŚCIACH   
WSPÓŁCZYNNIKA CRI

Idealnie dla zastosowań w przemyśle 
i ciężkich warunkach, jak diody i soczewki, 
selekcjonowane są na poziomie 3 SDCM, co 
daje nam pewność jednolitego światła przez 
cały okres trwania gwarancji.

Ze względu na udział różnej długości fal  
w widmie promieniowania możemy odnieść 
wrażenie, że oprawy o takim samym CRI 
oraz temperaturze barwowej mają inny 
odcień,  a nawet kolor światła.

UWAGA
Warto zaufać dostawcom, którzy 
posługują się selekcją nie tylko za 
pomocą binowania LED, ale także 

skalą McAdamsa.

http://luxon.pl/


P lm K Ra kg

ULT3ST.30.053.8A4000 53 9200 4000K >80 4,4 kg

ULT3ST.30.053.8A5000 53 9250 5000K >80 4,4 kg

60° 90°  

60° 90°  
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TEMPERATURA BARWOWA (CCT)
Odcień światła emitowanego z danego źródła jest opisany temperaturą barwową, której 
wartość wynika z teorii ciała doskonale czarnego. Teoria ta omawia obiekt, który podgrzany do 
odpowiedniej temperatury wyrażonej w stopniach Kelvina, emituje światło, które może być 
odebrane jako barwa ciepła (<3300 K), barwa neutralna (między 3300 K a 5000 K) lub zimna 
(>5000 K). Doskonałym przykładem jest zwykła żarówka, która ma temperaturę barwową 
w okolicach 2700 K (ciepła biel), ponieważ jej żarnik jest rozgrzany do takiej temperatury. 
Tak jak w przypadku mocy, nie wystarczy podać samej temperatury diody (co jest popularną 
praktyką), tak przy temperaturze barwowej należy brać pod uwagę również wpływ dyfuzora, 
optyki (soczewek) czy odbłyśnika na jej ostateczną wartość.

NA PONIŻSZYM ZDJĘCIU MAMY WYCINEK PRZYKŁADOWEJ  
KARTY PRODUKTOWEJ ULTIMA:LED 3.0 Z PARAMETRAMI  
TECHNICZNYMI NASZEJ FIRMY.

Ikona ‘P’ oznacza znamionową moc oprawy, 
a ‘lm’ znamionowy strumień świetlny. 
W samej karcie nie podajemy skuteczno-
ści świetlnej, gdyż bardzo łatwo można ją 
obliczyć na podstawie tych dwóch danych 
skuteczność świetlna wynosi 170 lm/W dla 
4000 K (‘K’ oznacza temperaturę barwową 
z dokładnością do 300 K). Temperatura 
barwowa wpływa także na skuteczność- 
im wyższy wynik mierzony w Kelvinach (im 
światło zimniejsze), tym łatwiej uzyskać 
wyższą skuteczność świetlną. Natomiast 
‘Ra’ reprezentuje wskaźnik oddawania 

W tym przypadku podajemy Ra>80, ale 
typowym wynikiem dla tej oprawy jest  85, 
dzięki czemu Klienci otrzymują znacznie 
lepszy komfort pracy.   

Jak widać na przykładzie powyższej karty 
produktu są firmy, które stosują się do norm 
i standardów technicznych, choć jak wynika 
z inspekcji na rynku oświetlenia niestety nie 
jest to powszechne.

Kod produktu

http://luxon.pl/
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JAK PRZYGOTOWAĆ 
SIĘ DO PRZETARGU 
NA OŚWIETLENIE?
Zdefiniowaliśmy potrzebę rozpisania przetargu na oświetlenie, 
ale co dalej? Zwykle w tym momencie pomocny jest konsultant, o czym 
mówimy  w rozdziale “Jak wybrać doradcę w zakresie oświetlenia?”, 
natomiast w wielu sytuacjach jesteśmy w stanie samodzielnie przygotować 
odpowiednie materiały do przeprowadzenia skutecznego zakupu.

Na początku trzeba oddzielić ścieżkę nowej inwestycji od modernizacji. Nowa 
inwestycja jest nieco łatwiejszym zadaniem, ponieważ mamy precyzyjnie przy-
gotowane rzuty od architekta.   

W tym przypadku musimy mieć kompletny projekt architektury z naniesionym 
parkiem maszynowym i adnotacją o niestandardowych wymaganiach odnośnie 
natężenia światła. Jeśli nie mamy wymagań korporacyjnych mówiących 
np. o tym, że w danej strefie niezbędne jest np. 700 lx zamiast normatywnych 
500 lx, możemy w pełni zaufać odpowiedniemu specjaliście, który sam dobierze 
natężenie światła według standardów BHP.

Dobrze 
przygotowany 

przetarg nawet na 
5000 opraw może 

potrwać równo 
1 miesiąc i ani dnia 

dłużej.

Robienie projektu oświetle-
nia dla logistyki na podsta-

wie rzutów bez 
regałów lub dla przemysłu 
bez rozmieszczenia parku 

maszynowego jest jak 
uczenie dziecka jeżdżenia 

na rowerze w domu na 
symulatorze,

nie róbmy tego!

http://luxon.pl/
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Jednym z wymagań  
przy przetargu  
powinna być  
certyfikacja ISO  
9001. 
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Najpierw zastanówmy się jakiego oświetlenia potrzebujemy. Zwykle firmy 
wyróżniają 3 elementy: oświetlenie generalne (główne oświetlenie potrzebne do 
zapewniania komfortu i bezpieczeństwa pracy), oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 
(potrzebne do ewakuacji w trakcie zagrożenia lub w trakcie zaniku zasilania) oraz 
oświetlenie zewnętrzne i drogowe (oświetlenie dookoła zakładu wraz z droga 
dojazdową  i parkingami). W zapytaniu ofertowym należy poinformować dostawców 
jaki zakres nas interesuje i dostarczyć odpowiednie materiały w celu otrzymania pro-
fesjonalnej oferty.

Najczęściej brakującym elementem w przesyłanych przez zakupowców materiałach 
jest wysokość sufitu oraz minimalna wysokość, na której można powiesić oprawy. 

Projekty często są dwuwymiarowe, a wysokość maszyn czy regałów na hali jest 
niezbędna do usytuowania opraw oświetleniowych w projekcie. Poprzeczny 
przekrój hali pomaga także w rozpoznaniu rodzaju sufitu i dobraniu odpo-
wiedniego systemu montażowego. Optymalnym rozwiązaniem  są projekty 
w formacie *.DWG lub *.PDF, wtedy projektant zyskuje na czasie  i nie musi 
przerysowywać wszystkiego od zera. Ogromną pomocą dla projektantów jest, 
jeśli każde pomieszczenie ma swoją nazwę, która odpowiada przeznaczeniu. 
W ten sposób przyspieszamy pracę i mamy pewność, że każde pomieszczenie 

będzie posiadało oświetlenie zgodne z normami.

Jeśli chcemy otrzymać 
projekt oświetlenia 

awaryjnego, rzuty powinny 
być uzupełnione dodatkowo 
o plan dróg ewakuacyjnych 
oraz rozmieszczenie sprzętu 

przeciwpożarowego 
(ppoż.). 

Po przygotowaniu docelowego projektu na nową inwestycję, możemy przesłać go do wybranych 
przez siebie firm, które chcemy, żeby złożyły ofertę. W treści maila koniecznie powinniśmy 
zawrzeć następujące informacje: termin złożenia oferty, dane kontaktowe do osoby, która 
koordynuje projekt, przewidywany termin realizacji projektu, kompletny projekt obiektu 
oraz adnotacje odnośnie szczególnych wymagań.

Jeśli firma z zasady nie udostępnia projektów 
hali, a w sczególności projektu parku 

maszynowego, można zmienić w autocadzie 
maszyny w proste bloki 3-wymiarowe. Wystarczą 
one do projektowania oświetlenia. Można również 
poprosić swojego dostawcę o podpisanie umowy 

poufności (tzw. NDA).

http://luxon.pl/
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System sterowania
generuje dodatkowe

15% oszczędności dzięki
wykrywaniu ruchu
oraz 15% dzięki

dostosowywaniu się
do natężenia światła

dziennego.

Jeśli chcemy, aby dostawca zawarł kalkulację oszczędności wraz z ofertą, powinniśmy dostarczyć 
dane niezbędne do przygotowania takiego dokumentu. Pamiętajmy,  że kalkulacja oszczędności ma 
sens w przypadku modernizacji, kiedy możemy porównać zużycie starego systemu do nowego. 
W przypadku budowy nowej hali musielibyśmy najpierw zebrać ofertę na standardowym oświetleniu 
i dopiero wtedy porównywać  ją do oświetlenia LED, co jest stratą czasu. 

W przypadku kiedy w hali mamy dużo świetlików, a w części magazynowej 
możemy wyraźnie podzielić czas natężenia ruchu, wtedy warto 
uwzględnić w zapytaniu ofertowym system sterowania.

 Musimy się liczyć z tym, że system sterowania jest dodatkowym 
kosztem, ale generuje także dodatkowe oszczędności i gwarantuje 
dużo sprawniejszą obsługę. Firmie Luxon LED, za sprawą systemu 
sterowania, można zlecić w 100% obsługę serwisową oświetlenia, 
ponieważ dzięki połączeniu bezprzewodowemu oprawy same 
informują o swoim zużyciu, a nawet potrafią wezwać serwis.

Co powinniśmy jednak zrobić, jeśli nie mamy gotowych materiałów ani czasu na ich stworzenie? 
Próby zlecenia darmowego audytu kilku dostawcom w różnych strefach firmy,  kończą się zazwyczaj 
bólem głowy, ponieważ każdy audyt jest przeprowadzony inaczej  i dane te nie są kompatybilne.  
Zlecanie przygotowania pełnego projektu i audytu za darmo kilku firmom na raz, grozi również 
brakiem wspólnego mianownika do porównania oraz wydłużeniem całego procesu decyzyjnego. 
Równie niefortunnym rozwiązaniem może się okazać zlecanie jednej firmie przygotowania nieod-
płatnego projektu i audytu, a następnie, na jego bazie, rozsyłanie zapytania ofertowego do innych 
firm.  Nie dość, że jest to wątpliwe etycznie, to narażamy się również na sytuację, w której w razie 
popełnienia błędu  w dokumentacji firma przeprowadzająca audyt nie poniesie żadnych konse-
kwencji, a my możemy mieć z tego powodu kosztowne problemy.  W związku z tym zawsze, jeśli 
brakuje danych, a obiekt podlegający modernizacji wymaga szybkiego działania, najlepiej zlecić 
audyt oświetlenia wraz z projektem profesjonalnej firmie. Zwykle po miesiącu będziemy mieli 
gotowe dane i możemy przystąpić do przetargu zapraszając dostawców. W przeciwnym razie, 
narażamy się na wielomiesięczne batalie unifikacji projektów i poważne braki  w ofertach, a nasza 
decyzja nie będzie obiektywnie najlepsza.

System sterowania 
generuje dodatkowe  

15% oszczędności  
dzięki wykrywaniu  

ruchu oraz 25% dzięki 
dostosowywaniu się do 

natężenia światła 
dziennego.

30%

http://luxon.pl/
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NASZYCH REALIZACJI
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Średni zwrot z inwestycji 
na poziomie 1,5 roku

Redukcja zużycia energii 
na poziomie 81%

8-letnia gwarancja 
na oprawy oświetleniowe

10-letnia gwarancja 
na oprawy oświetleniowe

Nowoczesny system 
sterowania DALI

Całkowity zwrot 
z inwestycji w 2 lata

Zobacz

Zobacz

https://luxon.pl/modernizacja-oswietlenia-w-zakladzie-produkcyjnym-schumacherpackaging/
https://luxon.pl/modernizacja-oswietlenia-w-zakladzie-produkcyjnym-schumacherpackaging/
https://luxon.pl/modernizacja-oswietlenia-w-zakladzie-produkcyjnym-schumacherpackaging/
https://luxon.pl/nowoczesne-oswietlenie-led-w-halach-produkcyjnych-firmy-werner-kenkel-sp-z-o-o/
https://luxon.pl/nowoczesne-oswietlenie-led-w-halach-produkcyjnych-firmy-werner-kenkel-sp-z-o-o/


Zostaw kontakt 
Oddzwonimy

Zadzwoń teraz
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Plan modernizacji dopasowany do możliwości
finansowych Twojej firmy.

Rekomendacje dotyczące zmian w oświetleniu i doboru
nowych lamp energooszczędnych.
Kalkulacja oszczędności pokazująca szacowany zwrot
z inwestycji i oszczędności w skali roku oraz w okresie gwarancji.

Wybierz dogodną formę kontaktu. 

PATRYCJA
DORADCA KLIENTA

+48 716 611 439

DZIĘKI MODERNIZACJI OŚWIETLENIA 

OBNIŻAMY RACHUNKI ZA PRĄD W 
PRZEMYŚLE NAWET DO 80%

Zamów BEZPŁATNĄ KALKULACJĘ i sprawdź ile może zaoszczędzić 
Twoje przedsiębiorstwo na rachunkach za oświetlenie

W ramach bezpłatnej kalkulacji otrzymasz

Zamów bezpłatną kalkulację oszczędności

1

2

3

https://luxon.pl/bezplatna-kalkulacja-oszczednosci/
https://luxon.pl/przeprowadz-bezplatny-audyt-oswietlenia/
https://luxon.pl/bezplatna-kalkulacja-oszczednosci/
https://luxon.pl/bezplatna-kalkulacja-oszczednosci/
tel://+48716611439
http://luxon.pl/
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