Noark v prvom roku
na európskom trhu
s úspechom
Spoločnosť Noark Electric Europe pôsobí na európskom trhu
necelý rok. Za toto obdobie sa nám podarilo začať aktivity
v regióne strednej a východnej Európy, kde sme sa stali
dodávateľom elektroinštalačných komponentov s vysokou
kvalitou spracovania a rozumnou cenou.
V rámci ďalšieho rozvoja sme nadviazali spoluprácu s ďalšou
divíziou našej materskej spoločnosti – Astronergy, piatym najväčším výrobcom solárnych panelov na svete. Astronergy sa zameriava na výrobu monokryštalických a polykryštalických panelov.
Vo svojom výrobnom portfóliu má aj výrobu tenkofóliových modulov
s vysokou účinnosťou. Spoločnosť Astronergy sa podieľa na najväčších projektoch v regiónoch a spolupracuje s renomovanými bankovými inštitúciami, ako UniCredit, Santander a ďalšie.

môj názor
Spoľahlivosťou
k úspechu
v podnikaní
Každý podnikateľský subjekt má svoje ukazovatele,
ktoré aktívne meria a riadi. Úspech podniku ovplyvňuje
niekoľko faktorov. V prvom rade je to správny výber
výrobných zariadení a manažment spoľahlivosti.
Názov spoľahlivosť je charakterizovaný základnými
vlastnosťami, ako bezporuchovosť, udržiavateľnosť
a pohotovosť. Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti
je všeobecne viazané na spoľahlivý zber údajov
a dôveryhodných informácií. Ich spracovanie umožňuje
zrozumiteľnejšie vyjadrenie v číselnej hodnote.
Podnikateľské ukazovatele majú vytvárať súlad medzi
prevádzkovými ukazovateľmi, kvalitou, nákladmi
a, samozrejme, podmienkami ochrany životného
prostredia a bezpečnosti.
V každom podniku sa nájdu rezervy na zlepšovanie.
Cesta nevedie iba znižovaním výdavkov na údržbu
bez uplatnenia spoľahlivého programu starostlivosti.
Skúsenosti dokázali, že len redukcia nákladov mala
za následok zvýšenie časových prestojov, zníženie
spoľahlivosti zariadení, zhoršenie kvality výrobkov
a iné.

Obr. Malá strešná inštalácia 16 kW

NOARK v spolupráci s Astronergy už zrealizovali niekoľko projektov
na Slovensku – od malých domových aplikácií v Nitre až po strešné
aplikácie strednej veľkosti neďaleko Topoľčian a v Košiciach.
Našou výhodou oproti konkurencii je komplexnosť ponuky. Ako
jedna z mála svetových spoločností vyrábame celé riešenia pre
fotovoltické elektrárne v rámci jedného koncernu. Zákazníkovi
ponúkame všetko potrebné od fotovoltických panelov, DC rozvádzačov pozostávajúcich z jednosmerných ističov a ochranných prvkov,
monitorovacích jednotiek, striedačov až po AC elektroinštalačné
komponenty, ako sú ističe a vypínače. Vďaka tomu dokážeme
zabezpečiť projekty rôznych veľkostí – od malých domových aplikácií až po veľké solárne farmy.

Dôležitú úlohu zohráva manažment spoľahlivosti.
Sú to vlastne koordinované činnosti zamerané
na usmerňovanie a riadenie podniku s ohľadom
na spoľahlivosť. Pri riadení nestačia iba teoretické
filozofické a strategické úvahy. Riešenie musí
byť v pragmatických konkrétnych činoch. Každá
organizácia si postup musí prispôsobiť svojim
podmienkam. Prevádzková spoľahlivosť sa dá hodnotiť
pomocou ukazovateľov spoľahlivosti, ako sú napr.
stredná doba do poruchy, funkcia okamžitej pohotovosti, pravdepodobnosť bezporuchového stavu.
Najlepší prevádzkovatelia aplikujú rôzne metódy
prediktívnej údržby, sledovanie skutočného stavu
zariadenia a spoľahlivosť spolu s bezpečnosťou, ktorú
implementujú do štruktúry riadenia podniku. Zmena
taktiky riadenia vyžaduje zmenu štýlu, iba tak prinesie
aj zmenu v dosahovaných výsledkoch.

„Pre našich veľkoobchodných partnerov pripravujeme kompletné balíky domových aplikácií. Chceme ľudom ukázať, ako jednoducho si možno postaviť vlastnú elektráreň na svojom dome,
a výhody a návratnosť takejto investície. Sme pripravení povedať
áno všetkým, ktorí majú záujem o fotovoltické panely na svoju strechu,“ hovorí Petr Perger, obchodný manažér pre Českú republiku
a Slovenskú republiku.
Riešenia NOARK pre fotovoltaiku boli úspešne prezentované na výstave Intersolar v Mníchove, ktorá sa konala v termíne
13. – 15. Júna 2012 a je najväčšou európskou výstavou pre solárne fototermické a fotovoltaické technológie. Firma NOARK sa rovnako prezentovala v stredoeurópskom regióne na výstavách Energetab
v Poľsku a IEAS v Rumunsku. Spoločne s našimi lokálnymi partnermi sa zúčastníme ďalších výstav v Bulharsku, Bielorusku a v Českej
republike.
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