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Aktualności
Wyniki ankiety badającej potencjał firm PZPO w 2017 r.
Z ankiety przeprowadzonej przez PZPO wynika, że liczba zatrudnionych pracowników w 2017 r.
wynosiła 3.110 osób. Sprzedaż netto osiągnęła wartość ponad 1 mld. PLN.
Wartość eksportu: ponad 425 mln. PLN, w tym do krajów UE: ponad. 350 mln. PLN.
Wartość inwestycji firmy w rozwój wyniosła blisko 99 mln. PLN.
Łączna ilość wytworzonych produktów w 2017 r. to 29 mln. szt., w tym oprawy: blisko 22 mln. szt.

Produkcja wyrobów oświetleniowych
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w kwietniu 2018 r. produkcja żarówek LED
wyniosła 2854 tys. szt., co oznacza spadek o 19,9% w porównaniu do marca 2018 r. Natomiast

produkcja żarówek żarowych wyniosła 2189 tys. szt., co oznacza spadek o 55% w porównaniu
do marca 2018 r.
Źródło: http://www.rynekelektryczny.pl/2018/06/18/produkcja-wyrobow-oswietleniowych/

Nowa edycja konkursu na Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2018 r. i Najlepszą
inwestycję oświetleniową 2018 r.
15 maja ruszyła już 20-ta jubileuszowa edycja Konkursu. Regulamin wraz z formularzem
zgłoszeniowym dostępne są na stronach: www.pzpo.pl i www.lightfair.pl.
Do udziału zapraszamy nie tylko urzędy gmin i miast, jednostki administracji samorządowej,
zarządców dróg, właścicieli i zarządców obiektów, ale także firmy wykonawcze, biura projektowe
i producentów sprzętu zastosowanego w inwestycji.
Konkurs organizowany jest pod patronatem Izby Architektów RP, Mazowieckiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa i Związku Gmin Wiejskich RP.
Patronat medialny sprawuje: portal edroga.pl, portal akademialed.pl, kwartalnik LUX Magazyn
dziennik Monitor Urzędowy.
Zapraszamy do odwiedzenia stron organizatorów i udziału w Konkursie!

III edycja Konkursu Osobowość Roku 2018
27 kwietnia 2018 r. Kapituła Konkursu oficjalnie rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do 3.edycji
KONKURSU OSOBOWOŚĆ ROKU 2018.
Konkurs ma na celu wyróżnienie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań
i przedsięwzieć techniczo-gospodarczych oraz promocję i popularyzowanie dorobku twórców
techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki.
Tytuł ma charakter honorowy, nadawany corocznie osobom fizycznym, w trzech kategoriach:
NAUKA, GOSPODARKA, OTOCZENIE BIZNESU.
Do tej pory Tytuł otrzymały następujące
osoby:
w kategorii nauka – Marek Hartman,
w kategorii gospodarka –
Wojciech Dzida i Stanisław Rosa,
w kategorii otoczenie biznesu –
Jacek Silski, Jacek Różański

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do dnia 31 grudnia 2018 r.:
w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkurs@osobowoscroku.pl; w wersji papierowej na
adres: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, 02-697 Warszawa, ul. Gintrowskiego 30.
Organizatorami Konkursu są ogólnopolskie organizacje branżowe:
KIGE, PIIB, PSE, PZPO, SEP, SPE, PIRC, IARP.
Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nominacji – 13 marca 2019 r.
Formularz zgłoszeniowy, Regulamin Konkursu i Kryteria przyznawania tytułu dostępne są na
stronie: www.osobowoscroku.pl

Wydarzenia
Walne Zgromadzenie PZPO, 25 maja 2018 r., Warszawa
Tegoroczne Walne Zgromadzenie PZPO miało charakter sprawozdawczy. Podczas spotkania
przyjęto sprawozdanie Zarządu z działalności PZPO za okres od 28.04.2017 r. do 25.05.2018 r.,
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi Związku. Prezes Marek
Orłowski przedstawił wyniki ankiety badającej potencjał firm członkowskich PZPO w 2017 r.
Gościem specjalnym Walnego Zgromadzenia był Pan Grzegorz Mielcarek, Prezes
Zarządu CORUM TFI S.A., który przedstawił
ocenę obecnej sytuacji ekonomicznej Polski
na tle gospodarki Europy i światowej oraz
omówił jej perspektywy na najbliższe lata.
Przedstawione dane stały się przedmiotem
ożywionej dyskusji uczestników spotkania.

Zebranie członków Klastra Inteligentnego Oświetlenia, 24 maja 2018 r., Warszawa
24 maja (czwartek) odbyło się spotkanie członków Klastra.
Spotkanie miało charakter organizacyjnoszkoleniowy. Wymieniono doświadczenia
oraz, w toku dyskusji, wytyczono kierunki
działań na najbliższy okres. W trakcie
spotkania
specjalne
prezentacje
przedstawiły firmy IPCC, Kardex oraz BBJ.
Strategię rozwoju Klastra Inteligentnego
Oświetlenia przedstawiła Pani Edyta
Pęcherz, Prezes Cluster Management

Assocciation Commitee LightingEurope, 28-30 maja 2018 r., Mediolan
Spotkanie zorganizowały dwie włoskie organizacje ASSIL i ASSOLUCE.
W czasie obrad szczegółowo omówiono działania poszczególnych grup roboczych LightingEurope
oraz przedyskutowano przebieg prac legislacyjnych w Komisji Europejskiej związanych z branżą
oświetleniową. Spotkanie prowadził Jean-Marie Croue, przewodniczący Assocciation Commitee.
W spotkaniu wzięła udział Ourania Georgoutsakou, Sekretarz Generalny LE. Gościem specjalnym
spotkania był projektant oświetlenia Marco Frascarolo, członek zarządu AIDI i APIL.

Kongres Związku Gmin Wiejskich RP, 19 czerwca 2018r., Poznań - punkt
konsultacyjny PZPO
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego zorganizował stoisko konsultacyjne z zakresu
oświetlenia drogowego w trakcie Kongresu Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu.
Obsługę punktu stanowili przedstawiciele Zarządu
w osobach Pana Janusza Kobylaka i Marka
Orłowskiego oraz ekspert PZPO dr Marek Kurkowski
z Politechniki Częstochowskiej. Przeprowadzone, w
trakcie Kongresu, rozmowy wyraźnie wskazują, że
włodarze gmin wiejskich mają bardzo niewielką
wiedzę na temat oświetlenia drogowego i jego
doboru. Przy wyborze sprzętu kierują się prawie
wyłącznie materiałem reklamowym oferowanym
przez
firmy
oraz
chęcią
posiadania
energooszczędnego oświetlenia, co w konsekwencji
prowadzi do wielu problemów, które pojawiają się
dopiero w trakcie eksploatacji.

Jubileuszowy X Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego
Celem konkursu jest zmniejszenie negatywnego wpływu zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów na środowisko poprzez kształcenie postaw
proekologicznych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Konkurs wyróżnia się na tle innych tego typu inicjatyw edukacji ekologicznej w Polsce.
Organizatorami Konkursu są: AURAEKO
Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego i Auraeko Baterpak.
W tym roku do Konkursu wpłynęły prace 30
Zespołów Szkolnych.
Werdykt Komisji Konkursowej i wyniki
dostępne są na stronie:
http://www.auraeko.pl/aktualnosci/260drne-2018-final

ILUMO LED – zewnętrzne oświetlenie budynków
ILUMO LED to nowoczesny i wydajny naświetlacz
zaprojektowany dla źródeł LED renomowanych
producentów. Dostępne są wersje z czterema
kątami rozsyłu światła: 12, 20, 38 i z rozsyłem
asymetrycznym. Temperatura barwowa wynosi
4000K, dostępne są również wersje RGB.
Do wyboru ofertowane są cztery moce: 9W,
16W, 23W, 30W. Strumień świetlny wynosi max.
4660 lm.
ILUMO LED przeznaczony jest do montażu do
naściennego, nastropowego i do podłoża.
Uchwyt posiada regulację kąta nachylenia
oprawy w zakresie 0 - 20. Lakierowany na kolor
szary aluminiowy korpus oraz szyba hartowana
zapewniają wytrzymałość i poziom szczelności
IP66.
W komplecie znajduje się szybkozłączka
zasilająca IP68. Oprawa posiada wbudowany
element redukujący zjawisko kondensacji pary
wodnej poprzez wyrównywanie ciśnienia. Zakres
temperatur pracy oprawy wynosi od -20C do
+40C. Istnieje możliwość łączenia opraw poprzez
zastosowanie okablowania przelotowego.
>> Parametry dostępne na stronie ILUMO LED <<
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Nowość w ofercie Spectrum LED – Ledowy Panel Algine z UGR<19
Oprawa posiada specjalnie zaprojektowaną przesłonę mikro pryzmatyczną , dzięki której nie
występuje wzmożony efekt olśnienia. Ograniczony efekt olśnienia (UGR<19) nie powoduje
zmęczenia wzroku co wypływa na komfort pracy osób przebywających w pomieszczeniu.
Zastosowana technologia sprawia, iż oprawa osiąga wysoką skuteczność świetlną (100lm/W)
dzięki czemu można ograniczyć ich ilość w stosunku do tradycyjnego oświetlenia lub innych
paneli dostępnych na rynku o niższej skuteczności.
5 letnia gwarancja pozwoli długo cieszyć się niezawodnym oświetleniem najwyższej jakości.
Panel Algine LED marki SpectrumLED doskonale sprawdzi się jako oświetlenie w biurach,
szkołach punktach usługowych czy użyteczności publicznej.
Zobacz dedykowaną stronę produktu:
http://www.spectrumled.pl/landing/ALGINE_UGR19/PL/?smclient=14a6a0df-bb0e-4c40-bb666287e306cc13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=ALGINE+UGR19+mailing+PL

Niviss dołącza do ZIGBEE ALLIANCE
Firma Niviss została członkiem Zigbee Alliance – organizacji utworzonej i wypromowanej przez
najbardziej znane i innowacyjne organizacje ze świata elektroniki i automatyki domowej.
Członkowie Zigbee Alliance współpracują nad rozwojem standardu Zigbee w celu udzielenia
konsumentom większej kontroli nad otaczającymi ich urządzeniami elektronicznymi typu smart
home.
Obecnie standard Zigbee 3.0 staje się optymalnym rozwiązaniem do sterowania systemami
oświetlenia, bezpieczeństwa czy też HVAC. Jest standardem bezpiecznym, tanim i bazuje
na topologii typu MESH.

Niviss wprowadzi wkrótce do oferty grupę produktów opartych o standard Zigbee 3.0 – ich
głównymi zaletami będą prosta instalacja oraz obsługa, a także kompatybilność z systemami innych
producentów.
Źródło: http://www.rynekelektryczny.pl/2018/06/15/niviss-dolacza-do-zigbee-alliance/

Nowość na rynku – naświetlacz solarny marki LED line®- oszczędzajmy dzięki
darmowej energii słonecznej
Profesjonalne i oszczędne oświetlenie reklam bannerowych, bram, posesji, ogrodów, czy
parkingów – to tylko niektóre z zastosowań naświetlacza solarnego LED line®. Naświetlacz ten
świetnie się sprawdzi także podczas wycieczek w miejsca, gdzie nie mamy dostępu do sieci
elektrycznej.
1. Zaawansowana technologia, która generuje oszczędności
Naświetlacz solarny LED line® to rozwiązanie wydajne i oszczędne. Wyposażony jest w:
• dwa czujniki ruchu, które odpowiadają za wyjątkowo szeroki obszar detekcji 180˚.
• czujnik zmierzchu zintegrowany z panelem fotowoltaicznym, którym można sterować
wybierając jeden z czterech trybów pracy naświetlacza. Parametry ogniwa
fotowoltaicznego: przy natężeniu światła 38000 luxów na ogniwie fotowoltaicznym
wytwarzane jest napięcie 5,5V, moc 6,5W, a prąd ładowania wynosi 1,17A.
• wymienne akumulatory litowo-jonowe, które gwarantują nieustanną pracę przez kilkanaście
godzin od pełnego naładowania.
• energooszczędne diody LED o bardzo wysokiej wydajności świetlnej – ponad 100 lm/W.

2 Użytkownik może poczuć się bezpieczniej
Naświetlacz solarny LED line® z czujnikiem ruchu po pełnym naładowaniu pracuje wydajnie przez
trzy noce. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa, oświetlając posesję, kemping, garaż lub bramę
wjazdową zawsze wtedy, kiedy jest to potrzebne.

3. Nie straszne są mu deszcz, pył i kurz
Klasa szczelności oprawy IP65 gwarantuje niezawodną pracę naświetlacza LED line® nawet
w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, co przekłada się na bezpieczeństwo użytkowania.
Naświetlacz solarny LED line® został stworzony do pracy w trudnych warunkach. Pracuje wydajnie
w temperaturze od -15°C do +45°C.

TK Lighting w gronie laureatów 18 edycji rankingu Gazele Biznesu 2017
Firma TK Lighting, producent dekoracyjnych opraw oświetleniowych, znalazła się w gronie
laureatów 18 edycji rankingu Gazele Biznesu 2017, organizowanego przez Puls Biznesu.
Celem plebiscytu Gazele Biznesu jest wspieranie i promowanie najdynamiczniejszej rozwijających
się przedsiębiorstw, które mogą stanowić przykład dla innych podmiotów. Firma TK Lighting
zapoczątkowała swoją działalność w 2013 roku a jednak w tak krótkim okresie czasu otrzymała
prestiżową nagrodę, która ukazuje siłę nowych, prężnie rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce.
Wyróżnia ją świeże spojrzenie na oświetlenie dotychczas oferowane w branży, które zwróciło
uwagę komisji wybierającej najlepiej zapowiadających się biznesów.

Kolekcja lamp PLANT marki Nowodvorski Lighting
Minimalizm to jeden z najpopularniejszych trendów w aranżacji wnętrz. Jego znakiem
rozpoznawczym są proste, geometryczne formy, oszczędność detali i zastosowanie klasycznych
materiałów. W ten modny trend doskonale wpisują się lampy z kolekcji KAGERA LED marki
Nowodvorski Lighting, które wyróżnia podłużny kształt i nowoczesne, surowe wzornictwo.
Lampy z kolekcji KAGERA LED zostały wykonane
z chromowanego aluminium, szkła i tworzywa PMMA.
To eleganckie i ponadczasowe połączenie sprawia, że
idealnie wpiszą się zarówno w klasyczne, jak i bardzo
nowoczesne wnętrza. Lampy KAGERA LED występują
w dwóch rozmiarach 61 cm i 91 cm długości, ich
wysokość wynosi 4,5 cm a szerokość 8 cm. Mają
również zróżnicowane źródło świtała – w przypadku
krótszej jest to 18 W, natomiast w przypadku dłuższej
24 W. Dodatkową ich zaletą jest stopień ochrony IP 44,

Lampy z kolekcji KAGERA LED zostały wykonane
z chromowanego aluminium, szkła i tworzywa
PMMA. To eleganckie i ponadczasowe połączenie
sprawia, że idealnie wpiszą się zarówno
w klasyczne, jak i bardzo nowoczesne wnętrza.
Fot. Nowodvorski Lighting

dzięki czemu mogą być stosowane np. nad lustrem
w łazience.
Lampy emitują białe światło o temperaturze barwowej 4000 K. Sprawdzą się jako subtelna ozdoba
domowego biura, delikatnie rozjaśnią wybrane sfery w salonie, a umieszczone nad blatem
kuchennym czy umywalką doświetlą przestrzeń, tworząc jednocześnie wrażenie przytulności.

Administratorem Państwa danych jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego , z siedzibą przy ulicy Gintrowskiego 30, 02-697 Warszawa.
Uprzejmie prosimy o przesłanie zwrotnym mailem informacji, w przypadku gdyby chcieli Państwo zrezygnować z możliwości otrzymywania informacji
biznesowych w przyszłości oraz w przypadku, gdyby przez pomyłkę niniejszy email trafił na prywatny adres osoby fizycznej, która nie wyraża zgody
na otrzymywanie od nas wiadomości.

