Din samarbeidspartner
Vi bistår butikken på lysskift
Gruppeskift.no kan bistå butikker i forhold til gruppeskift
av lyskilder. Vi har sydd sammen et komplett konsept
som inkluderer alt fra
korrekte lyskilder til selve skiftet og eventuelt innhenting
av installatør dersom det er behov for dette.
På neste side vil du finne pristilbud på lyskilder til din
butikk, vi håper og tror at dette vil være svært gode priser
som gjør at det er interessant å inngå et samarbeid med
oss.
På selve skiftingen av lyskilder satser vi på å engasjere
lokale idretts-klubber, det være seg fotball, håndball,
volleyball eller skiklubb som trenger dugnadsinntekt til
driften.
I de tilfellene det blir behov for installatør på stedet kan
vi også bistå med dette, selvsagt til meget hyggelige
priser. I noen tilfeller er det armatur som er ødelagte eller
trenger service, vi kan da ikke slippe til dugnadsgjengen
på disse, men må tilkalle faglært hjelp for feilsøking og
utbedring av dette.

Hva kan vi tilby din butikk?
•

Kartlegging av alle armaturer og
lyskilder i hver enkelt butikk.

•

Lyskilder til riktige priser og med riktig
farge og kvalitet.

•

Loggføring sv forventet levetid på
lyskildene i databasen slik at butikken
skifter alle like lyskilder samtidig.

•

Automatikk på alle gruppeskift slik at
butikken ikke trenger å tenke på dette.

•

Sentral innrapportering av belysning som
trenger skift/gruppeskift

•

Spare butikken for unødvendig tids bruk
på skifte av lyskilder.

Vi har også et nært samarbeid med Elkotek IDV AS som
har utviklet et komplett system for drift og vedlikehold
av butikker og eiendommer. Dette gjør at vi har tilgang
til mye
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Fordeler
ved å gjøre det på denne måten

Det er mange fordeler med å gå inn på en ordning
med gruppeskift av lyskilder sammen med Elkotek
Handel AS. For det første er dette en økonomisk
gunstig løsning over tid. Man sparer lysarmaturene
for belastning, noe som igjen gir økt levetid og god
økonomi. Med dette opplegget sparer man også butikken for noe kostnader ved bruk av installatør. Man
sparer også de butikkansatte for unødig tidsforbruk
med skifte av defekte lyskilder.
Man øker også mulighetene for god omsetning ved
bruk av riktige lyskilder med riktig fargegjengivelse
alt etter hvilken type vare man ønsker å selge til
kunden.

Elkotek IDV AS har siden 1998 hatt et komplett system for drift og vedlikehold av butikker og eiendommer. Konseptet baserer seg på at vi har et landsdekkende nettverk av håndtverkere som har spesialisert
seg på nettopp service. Vi forhandler frem gunstige
avtaler med disse på vegne av alle våre kunder noe
som gjør at vi kan tilby svært gode avtaler videre til
våre kunder. Vår rolle i det daglige er at vi sitter som
en kontaktsentral for alle våre kunder, der de kan
ringe inn til oss uansett hvilket problem de måtte ha
på butikken. Vi kontakter rette ved-kommende for
utbedring av dette problemet, slik at de butikkansatte kan konsentrere seg om salg istedenfor teknisk
vedlikehold.

I tillegg kan nevnes at man reduserer faren for
branntilløp pga. dårlige/svidde lyskilder, og man får
en økt lokal goodwill ved at man tilbyr dugnadstimer
til lokale idrettslag.

Vi har i dag både flere store kjedekunder og mindre
enkeltstående kunder. Kontakt oss for referanser
dersom det er interessant med et samarbeid på drift
og vedlikehold av butikken.
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Spar tid og penger på gruppeskift!
I gjennomsnitt er 10–30% av den totale eiendomskostnad relatert til belysning. En stor del av denne
kostnaden utgjøres av kostnadene til lampeskift.
Gjennom å gjøre gruppeskift kan du spare både tid
og penger.Ved gruppeskift byttes alle lysrørene i hele
anlegget ut samtidig. Tidspunktet for gruppeskift
baseres på lysrørenes forventede brukbare levetid
(Service levetid) og kan planlegges lang tid i
forveien.
Service levetid
Elkoteks definisjon av brukbar levetid er 80%
Service life, som innebærer at 90% av lampene
fremdeles lyser og at den opprettholdte lysytelsen
er 90%. Anleggets totale belysningsnivå er da 80%
av det anlegget gav som nytt. Det er ved dette
belysningsnivået det er mest økonomisk å gjøre
gruppeskift. For å få en drifts-sikker og bekymringsfri belysning til lavest mulige kostnad for
sluttbruker, anbefaler Elkotek at du gjør
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gruppeskift når lyskildene har nådd 80% Service
levetid. Sluttkunder som bruker Service levetid for
planlegging av gruppeskift får et optimalt
belysningsanlegg med minimalt vedlikehold.
Fordeler med gruppeskift
• Gir færre avbrudd i arbeidet.
• Gir lavere arbeidskostnader.
• Gir alltid et optimalt belysningsnivå.
• Gir jevn belysning.
• Gir lavere vedlikeholdskostnader for belysning.
• Vedlikeholdet kan budsjetteres og kontrolleres.
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Når er det optimalt å gjøre
gruppeskift av lysrør?
Tabellen nedenfor gir deg en bra indikasjon
på når du skal gjøre gruppeskift avhengig av
tennsyklus og hvilken type forkobling du bruker.

10 % lampeutfall = Service levetid

Konvensjonell reaktor
50 Hz, induktiv kobling

Varmstart

HF-drift

Kaldstart

12 timers tennsyklus

3 timers tennsyklus

Vi har nå gleden av å presentere et fullt program
Service levetid MASTER TL-D Xtra & Xtreme
Med MASTER TL-D Xtra og Xtreme, som har ekstra med elektroniske tennere.
respektive ekstremt lang Service levetid, og høy
Dine fordeler kort fortalt.
driftssikkerhet får du den mest økonomiske belysningsløsningen i anlegg med 12 timers tennsyklus.
• 10 års garanti
• Øker levetid på lysrør opptil 50%
• Ingen blinkende lysrør
Det er ved lange brenntider at
• Defekte lysrør tennes ikke,unngår varmegang
MASTER TL-D Xtra & Xtreme
• Erstatter alle glimtennere
gir deg fordeler som:
• Lysrørene starter direkte, ingen blinking
• Svært fordelaktig for bruk i kalde miljøer
• Ingen tidlige lampeutfall
• Vedlikeholdskostnadene reduseres
• Ekstra eller ekstremt lang levetid
• Ingen EMC problemer ved tenning av lysrørene
• Færre gruppeskift
• Miljøbesparende
• Færre produksjonsavbrudd
• Tilnærmet evighets garanti
• Lavere vedlikeholdskostnader
• Anbefales av forsikringsselskaper
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Sokkel oversikt
Glødelamper

Sparepærer

Lysrør

Damplamper

Kompaktdamplamper

Halogenlamper
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Sokkel oversikt
Kompaktlysrør

Generelt om lyskilder
HØYTRYKKNATRIUMLAMPER
Høytrykknatriumlamper er meget energieffektive og
økonomiske. De gir et gult lys og har et lysutbytte
på mellom 70–130 lm/W. Det finnes høytrykknatriumlamper uten kvikksølv.
METALLHALOGENLAMPER
Meget høyt lysutbytte kombinert meg god fargegjengivelse. Alle lamper har samme lysfarge og det
forringes ikke under levetiden. Bruksområder er
idrettsanlegg, industrianlegg og vekstbelysning.
Områder der det er krav til høy fargegjengivelse
KVIKKSØLVLAMPER HPL
Kvikksølvlamper er en meget gammel lyskilde som
nesten bare brukes i vei og gate belysning. De gir
et noe blågrønt lys. Lampene har lang gjennomsnittslevetid, men lysutbyttet synker med tiden og
fargegjengivelsen blir dårligere.
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HALOGENLAMPER
Halogenlampene er, som glødelamper, både lys- og
varmekilder. Lampekolben er fylt med inaktiv gass
og i kolben/brenneren sitter en glødetråd av
wolfram. Strømmen går gjennom elektroden/glødetråden og utvikler lys og varme. Grunnprinsippet
for halogenprosessen er at man har tilsatt halogen i
fyllgassen og økt trykket i lampene. Denne
halogenprosessen gir halogenlampene de unike
produktfordelene.
• Elektrodens høye temperatur gjør at halogenlampene gir mer lys enn vanlige glødelamper med
tilsvarende wattstyrke.
• Den regenererende halogenprosessen gir halogenlamper lengre levetid.
• Kolben/brenneren soter ikke på samme måte som
en glødelampe, derfor beholder halogenlamper sitt
lysutbytte over levetiden.
• Halogenprosessens krav til høy varme gjør at man
foretrekker å designe halogen rundt små og
kompakte lyskilder.
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