
Rynek Elektryczny 4/2019Rynek Elektryczny 4/2019 19

Zbl iżenia

Rynek Elektryczny 4/2019

Dobry projekt oświetleniowy  
zawiera produkty wysokiej jakości
Wywiad z Piotrem Świtalskim, dyrektorem generalnym Beghelli Polska Sp. z o.o.

Jakie jest hasło przewodnie firmy Beghelli?
Bright ideas! Te słowa pokazują, że firma skutecznie realizuje nowe 
pomysły oświetleniowe. Nie staramy się iść z prądem, raczej wpro-
wadzamy produkty, których nikt do tej pory nie oferował na rynku. 
Zawsze jesteśmy o krok przed konkurencją. Najbardziej nam się to 
udaje w oświetleniu awaryjnym. Beghelli jest prekursorem rozwią-
zań w tej dziedzinie. Od 1982 roku dostarcza produkty, które nie są 
popularne w branży. Mamy odwagę i potencjał wdrażać rozwiązania 
rzadkie lub występujące teoretycznie. Dużą wartością jest oddzielny 
podmiot w grupie pod nazwą Becar, w którym 100 inżynierów pra-
cuje nad unikatowymi technologiami dającymi przewagę w walce 
konkurencyjnej.

Jaka jest definicja dobrej instalacji oświetleniowej?
Pod tym kryje się wiele zagadnień. Fundamentem instalacji jest pro-
jekt. Od tego trzeba zacząć, dopasować go do obiektu czy miejsca, 
który chcemy oświetlić. W projekcie muszą znaleźć się tylko takie 
produkty, których spełniają normy. Chodzi tu o parametry takie 
jak: natężenie oświetlenia, równomierność, ograniczenie olśnienia 
czy współczynnik oddawania barw. Norma oświetleniowa podaje 
wartości tych parametrów dla większości obiektów. Są też takie 
obiekty np. restauracje, gdzie dodatkowo stworzyć należy odpo-
wiednią atmosferę. 

Trzeba pamiętać też o tym, że podstawowej instalacji oświetle-
niowej powinno towarzyszyć oświetlenie awaryjne. Tutaj sytuacja 
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robi się bardziej skomplikowana. Dobierając odpowiedni produkt 
musimy zdawać sobie sprawę, że bierzemy odpowiedzialność za 
zdrowie i życie ludzi. Komfort oświetlenia jest ważny, ale bezpie-
czeństwo to obowiązek.

Czy tania instalacja oświetleniowa może być dobra?
Może tak być, jednak niska cena wymaga kompromisów. Powstaje 
pytanie, w którym miejscu można odpuścić: czy w kwestii bezpie-
czeństwa, komfortu czy wręcz zdrowia użytkownika? Tani produkt 
ma niestety gorsze parametry, nawet jeśli spełnia wszystkie normy. 
W naszej ofercie są produkty mniej zaawansowane. Natomiast 
trudno jest za pomocą taniego produktu przygotować dobry pro-
jekt. Pojawia się choćby taki parametr jak współczynnik olśnie-
nia przykrego UGR. Nie jest on typowym parametrem oprawy. 
Zmienia się zależnie od obiektu, w którym go instalujemy. Jego 
wartość zależy np. od wysokości montażu czy kolorystyki ścian. 
Jeśli oprawa ze względu na swoją cenę generuje olśnienie wysokie, 
może się sprawdzić np. w bardzo wysokich pomieszczeniach, ale 
dla niższych się nie nadaje.

Im oprawa jest droższa i bardziej zaawansowana tym większa 
jest możliwość jej wykorzystania w różnych obiektach. 

Łatwiej jest opracować dobrą instalację oświetleniową z wyko-
rzystaniem produktów wysokiej jakości. Projektanci również podzie-
lają taką opinię. Biorą przecież odpowiedzialność za projekt, i za to 
co się będzie działo z instalacją. Przy zastosowaniu opraw dobrej 
jakości są spokojni o wykonawstwo i użytkowanie oświetlenia.

Które parametry potwierdzają wysoką jakość 
produktów oświetleniowych?
Producenci tanich ledów stosują różne triki, które pozornie pozwa-
lają taniej oprawie dorównać do drogiej. To nieuczciwe działanie, 
niezgodne ani z normą, ani z praktyką projektowania. Spotykamy 
się często z sytuacją, że obliczenia, które mają dowodzić spełnie-
nia norm nie są robione zgodnie ze sztuką. Z jednej strony mamy 
parametry, które określają, jak oświetlenie powinno wyglądać. 
Z drugiej – istnieje norma dotycząca samego projektowania. Tu 
niestety jest problem. Wyniki pokazywane przez firmy konkuren-
cyjne są nieprofesjonalne. Źle dobrane są współczynniki odbicia czy 
utrzymania. Przedstawiciele handlowi próbują przekonać klienta, 
że ich produkty spełniają te same wymogi, co produkty firm mar-
kowych, np. Beghelli. Gdy zaczniemy wgłębiać się w wykonany 
projekt okazuje się, że na hali produkcyjnej współczynnik odbicia 
od regałów wysokiego składowania wynosi 30 proc, a od ścian przy-
jęte są takie jak dla biura, z jasnymi ścianami. To jest niemożliwe 
dla pomieszczenia zabrudzonego do tego wyposażonego w regały. 
Zgodnie z praktyką projektowania współczynniki te powinny być 
dużo niższe, co w swoich projektach zakłada firma Beghelli. 

Jakie parametry są najczęściej manipulowane przez 
producentów tanich ledów?
Rynek ledowy jest młody i dynamiczny. Klienci nie mają świado-
mości, jak porównywać jedno rozwiązanie z drugim. Często dają się 
zmanipulować wysoką wartością parametrów przy niskiej cenie. Tutaj 
powinno nam się zapalić czerwone światło. Nasze produkty są zaawan-
sowane technologicznie, każdy szczegół jest przemyślany i dopraco-
wany. Jakość zawsze wiąże się z wyższą ceną. Tu można posłużyć się 

przykładem z rynku samochodowego. Porównajmy Malucha i Farrari 
z uwzględnieniem tylko trzech czynników: ilości miejsca w środku, 
usytuowania silnika oraz ceny. W tym zestawieniu wygrywa Maluch, 
to on powinien być bestsellerem rynkowym: mało miejsca w środku, 
silnik z tyłu i dużo niższa cena. Po co płacić za Ferrari?

Lista parametrów do porównania powinna być wyczerpująca. 
Tylko wtedy klient ma pewność, że dokonał właściwego wyboru.

Działalność producentów tanich opraw polega na skupianiu się 
na głównie na cenie i skuteczności świetlnej wyrażonej stosunkiem 
uzyskanych lumenów z jednego dostarczonego wata energii elek-
trycznej. Te dwa parametry dominują w ich przekazie dla klienta. 
Do tego dochodzi walka w obszarze żywotności ledów. Spotkałem 
się z firmą, która mówiła o 250 tys. godzin. Większość tych nie-
uczciwych firm, nie podaje, o ile spadnie strumień świetlny. Oprawa 
ledowa może świecić wiele lat, pytanie jak? Czy spełni natężenia 
wymagane przez normę projektu? Trzeba pamiętać o tym, że natę-
żenie musi być spełnione nie tylko w momencie odbioru, ale przez 
cały okres funkcjonowania obiektu. Parametry mierzone tuż po 
odbiorze są dużo wyższe niż wymagane, taka jest sztuka projekto-
wania. Natomiast liczy się utrzymanie natężenia – jeśli zakładamy, 
że oprawa ma żywotność 7 lat, tzn., że dokładnie za 7 lat uzyskane 
wartości pokryją się z tymi w dniu projektowania. Niestety, u wielu 
producentów tanich ledów to się nie zgadza.

Jakie miejsca najbardziej nadają się  
do zastosowania oświetlenia LED?
Każde miejsce zasługuje na nowoczesne oświetlenie. Bezpieczeństwo 
i oszczędność energii to dwa podstawowe warunki do spełnienia, 
a oświetlenie LED doskonale wpisuje się w te oczekiwania. Są także 
pośrednie korzyści wynikające ze współczesnych rozwiązań np. 
wyższa efektywność pracy, mniej pomyłek, mniejsza wypadkowość 
w zakładach. Te czynniki wpływają na działalność firmy i pozwalają 
na konkretne korzyści finansowe. 

Nie każdy zdecyduje się na oświetlenie w  pełni sterowalne 
i  supernowoczesne z  powodu ograniczonego budżetu. Oferta 
Beghelli pozwala obsłużyć także klientów, którzy nie mogą sobie 
pozwolić na kosztowne inwestycje. Możemy wtedy zapropono-
wać system ratalny: wygenerowane oszczędności pozwalają nawet 
z nawiązką pokryć koszty modernizacji. Po dwóch latach klient 
zaczyna zarabiać pieniądze. Nie znam lepszej inwestycji: żadna lokata 
bankowa nie daje takiej stopy zwrotu jak nowoczesne oświetlenie.

Jakie są techniki sprzedaży dobrego oświetlenia?
Najważniejsza jest edukacja. Staramy się przekazywać wiedzę naszym 
klientom zarówno podczas procesu sprzedaży, jak i podczas szkoleń 
organizowanych w ramach programu Beghelli Accademia. Działa to 
na dwa sposoby – pracownicy naszej firmy, handlowcy gromadzą 
grupę chętnych wśród współpracowników lub można zarejestrować 
się bezpośrednio na naszej stronie internetowej beghelli.pl. Na tych 
szkoleniach przekazujemy wiedzę dotyczącą nie tylko naszych pro-
duktów, ale także techniki oświetleniowej LED. Dzielimy się naszymi 
spostrzeżeniami dotyczącymi branży czy demaskujemy niektóre triki 
marketingowe. Są sytuacje, gdzie firma oferuje 10 lat gwarancji na 
swój produkt będąc na rynku przez rok. Bądźmy czujni i sprawdzajmy 
firmy z którymi współpracujemy. Szkolenia są bezpłatne, zależy nam, 
aby nieustannie podnosić świadomość na rynku.
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Firma Beghelli-Polska oświetliła salon samochodowy Mercedes-Benz - Inter-Car Silesia w Rudzie Śląskiej

Czy Human Centric Lighting to moda  
czy konieczność?
W Polsce wiedza dotycząca HCL jest bardzo niska. Wydaje mi się, 
że poziom rozwoju technologicznego opraw LED powoli zbliża 
się do końca. Niebawem dojdziemy do takiego momentu, kiedy 
trudno będzie zaoferować produkt o wyższych parametrach. Myślę, 
że wtedy firmy zaczną konkurować komfortem oświetlenia, czyli 
jego przyjaznością dla człowieka. Większość naszego czasu spę-
dzamy w zamkniętych pomieszczeniach ze sztucznym oświetle-
niem. Nie jest to naturalne środowisko człowieka, więc HCL jest 
krokiem w kierunku zbliżenia światła sztucznego do naturalnego. 
Dla naszej firmy jest to szczególne wyzwanie, dlatego że staramy 
się przekonać naszych inwestorów przemysłowych do tego, że 
HCL nie jest rozwiązaniem tylko dla szkoły, szpitala czy biura. 
Oczywiście poprawa samopoczucia dzięki takiemu oświetleniu 
jest ważna w tych miejscach, ale jest tak samo istotna w zakładach 
przemysłowych. Po pierwsze, zwiększa efektywność pracowników. 
Po drugie redukuje zmęczenie, a co za tym idzie – zmniejsza liczbę 
wypadków i pomyłek. Te rzeczy są bardzo istotne i przekładają się 
na wyniki finansowe firmy. Najbardziej istotną kwestią oświetlenia 
w systemie HCL jest to, że pracownik, nawet w zakładzie przemysło-
wym, będzie czuł się komfortowo. W dobie zaciekłej walki na rynku 
pracy po stronie pracodawców jest to czynnik, który z pewnością 
przemawia na jego korzyść. Teraz trudno jest znaleźć i utrzymać 
ludzi w pracy, szczególnie w zakładach przemysłowych, dlatego 
wydaje mi się, że rozwiązanie HCL jest również tam potrzebne. 
Oczywiście rozpowszechnienie HCL niewątpliwie jest trudne, bo 

te rozwiązania na razie są drogie. Jednak biorąc pod uwagę to, że roz-
wój technologiczny w pewnym momencie się zatrzyma, HCL stanie 
się bardziej dostępny, również cenowo. Widzimy w tym potencjał, 
planujemy dalej rozwijać się w tym kierunku, inwestować. Dzięki 
lobby dużych producentów, HCL będzie zaawansowanym techno-
logicznie rozwiązaniem, w przyszłości niewątpliwie uregulowanym 
przez normy. Już teraz standardy nowoczesnych budynków klasy 
A wymagają stosowania systemu HCL. W ślad za tym mogą pojawić 
się regulacje europejskie. Na razie jednak jest to bardziej moda niż 
praktyka w biznesie. 

Co wyróżnia ofertę Beghelli?
Przede wszystkim ponad 37-letnie doświadczenie w produkcji opraw 
oświetleniowych. Aktualnie bariera wejścia na rynek oświetlenia LED 
jest stosunkowo mała. Dostępność komponentów jest nieograniczona 
– każdy może zakupić wysokiej jakości taśmy LED, obudowę, zasilacz 
i stworzyć swój produkt. Jednak, żeby to dobrze zrobić, potrzeba 
doświadczenia, tak aby efekt finalny w postaci oprawy oświetleniowej 
na zasadzie synergii był lepszy niż suma tych składowych. To jest 
trudne i wymaga wielu lat pracy. Myślę, że Beghelli dzięki swojemu 
zapleczu technologicznemu i doświadczeniu potrafi to zrobić, co 
potwierdziliśmy, realizując naprawdę wiele prestiżowych obiektów 
na świecie (np. siedziba Parlamentu Europejskiego w Brukseli czy 
główna siedziba NATO w Brukseli), a także w Polsce. 

Dziękuję za rozmowę 
Małgorzata Kozińska


