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nastrojowe

Co oœwietlaæ

WIECZORY
Instalowane w ogrodzie lampy nie tylko maj¹
u³atwiaæ poruszanie siê po ciemku, ale te¿ eksponowaæ niektóre zak¹tki, roœliny czy elementy
ma³ej architektury.
Anna Grocholska

fot. Karko
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Przede wszystkim wejœcie do domu,
wjazd do gara¿u i œcie¿kê prowadz¹c¹ od
furtki do drzwi wejœciowych.
Wejœcie to nie tylko same drzwi, ale
te¿ schody zewnêtrzne. Drzwi oœwietlamy umieszczon¹ na elewacji domu
lamp¹ 1. Strumieñ œwiat³a powinien byæ
skierowany na osobê stoj¹c¹ przed
drzwiami. W przypadku schodów oœwietlenie instaluje siê po obu bokach – przy
zewnêtrznych krawêdziach stopni. Lampy nie powinny byæ wysokie – max.
100 cm. Chodzi o to, aby padaj¹ce na powierzchniê stopnia œwiat³o nie tworzy³o
ostrych œwiat³ocieni. Im wy¿sza lampa,
tym wiêkszy cieñ rzucaj¹ stopnie. W stopniach mo¿na te¿ umieœciæ lampy wpuszczane, o s³abym œwietle.
W pobli¿u wejœcia potrzebna jest jeszcze jedna lampa – oœwietlaj¹ca numer posesji. Ta powinna paliæ siê przez ca³¹ noc.
Gara¿. Najlepiej oœwietliæ go jedn¹
lamp¹ umieszczon¹ centralnie nad wjazdem. Ale mo¿na te¿ zawiesiæ dwie lampy
po bokach bramy 2. Jest to szczególnie
korzystne, jeœli brama gara¿owa jest szeroka (gara¿ dwustanowiskowy). Zainstalowane w tym miejscu oœwietlenie powinno rozjaœniaæ równie¿ fragment podjazdu,
a nie tylko przestrzeñ przed samym wjazdem.
Œcie¿ki. O ile oœwietlenie dojœcia do
drzwi wejœciowych i gara¿u jest konieczne dla bezpieczeñstwa mieszkañców, o tyle pozosta³ych czêœci ogrodu nie musimy
oœwietlaæ. Jeœli jednak lubimy spacerowaæ
po zmroku, warto umieœciæ lampy przy
œcie¿kach i schodkach lub innych, wiêkszych ró¿nicach terenu 3. Lampy mog¹
byæ stoj¹ce lub wpuszczane w nawierzchniê.
Ma³a architektura. Wnêtrza altan
oœwietlamy lampami wisz¹cymi, zazwyczaj jednak stylistyka opraw jest inna, ni¿
tych stosowanych wewn¹trz domu 4. Tu
dominuj¹ rozmaite odmiany latarni. Najczêœciej umieszczamy je centralnie. Tak
samo oœwietlamy taras. Równie¿ w pawilonie mo¿na umieœciæ lampê, jednak poniewa¿ chowamy go na zimê, instalacja
nie mo¿e byæ sta³a. Tak¿e k¹cik do grillowania powinien byæ oœwietlony – stosujemy lampy na wysokich podstawach (latarnie) lub np. reflektory zawieszone na
drzewie. Powinny one dawaæ œwiat³o rozproszone.

1 Kinkiety zewnêtrzne zawiesza siê najczêœciej w pobli¿u drzwi (fot. Karko)

4 Wnêtrza altan najczêœciej oœwietlamy lampami wisz¹cymi (fot. Dach Reed)

2 Szeroki wjazd do gara¿u powinien byæ
oœwietlony dwiema lampami (fot. Wimont)

3 Lampy powinny znajdowaæ siê przy g³ównych œcie¿kach (fot. Elgo)

Roœliny. Mo¿na zastosowaæ oœwietlenie – najlepsze jest tzw. punktowe – w celu zbudowania nastroju lub wyeksponowania jakichœ fragmentów ogrodu oraz
grup roœlin czy nawet ich pojedynczych
egzemplarzy. Trzeba starannie wybraæ,
które roœliny chcemy oœwietliæ, gdy¿ nie
wszystkie s¹ tego warte. Na pewno nadaj¹ siê do tego celu pojedyncze egzemplarze, tzw. solitery, rosn¹ce samotnie na
wiêkszej przestrzeni. Tak¿e grupy drzew
czy krzewów oraz wiêksze roœliny, g³ównie zimozielone lub o szczególnie efektownych kszta³tach.
Najlepiej wygl¹daj¹ roœliny oœwietlane nisko umieszczonymi reflektorkami.
Mo¿na te¿ stosowaæ lampy wpuszczane
w grunt, którymi rozjaœnimy np. trawnik.
Produkuje siê lampy o takim w³aœnie
przeznaczeniu; mo¿na po nich jeŸdziæ kosiark¹.
Woda. Podœwietlenie oczka wodnego
czy fontanny mo¿e daæ znakomite efekty
estetyczne. W tym przypadku stosuje siê
dwa rodzaje lamp: umieszczane poza wod¹ 5, takie jak te stosowane w ogrodzie
do innych celów, oraz umieszczane w wodzie – podwodne lub p³ywaj¹ce.

Rodzaje lamp
Oœwietlaj¹c ogród warto kupiæ komplet lamp jednolitych stylistycznie. Najczêœciej w jego sk³ad wchodz¹ kinkiety do
zawieszenia na œcianie oraz tzw. s³upki,
5 Wodê mo¿na oœwietliæ tak¿e lamp¹ stoj¹c¹
na trawniku (fot. Miêdzynarodowe Centrum
Cebulek Kwiatowych)
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6 Kinkiet zewnêtrzny mocuje siê do œciany
(fot. Lena Lighting)

czyli lampy przeznaczone do umieszczenia w pod³o¿u. Kinkiety mog¹ byæ p³askie, wtedy mocowanie jest prawie niewidoczne, oraz odstaj¹ce od œciany 6.
W tym przypadku stosuje siê g³ównie
dwa rozwi¹zania. W pierwszym oprawa
zwisa z podstawy wyprofilowanej tak jak
w latarni, w drugim zaœ podstawa odstaje
od œciany pod k¹tem. Lampy zawieszane
na œcianie czêsto s¹ wyposa¿ane w czujnik
zmierzchowy lub na podczerwieñ – wtedy
oœwietlenie w³¹cza siê, gdy zapada zmrok,
lub gdy ktoœ pojawi siê w jego zasiêgu.
W czujniku ustawia siê czas automatycznego wy³¹czenia oœwietlenia, w zakresie
od 1 do 30 minut. Do niedawna lampami
takimi by³y wy³¹cznie reflektory halogenowe, w których k¹t padania œwiat³a i zasiêg czujki by³y ustawiane poprzez nakierowanie ca³ej lampy 7. Obecnie oraz
wiêksza jest oferta lamp, które nie ró¿ni¹
siê wzornictwem od tych pozbawionych
czujników. Sama lampa jest nieruchomo
7 Reflektory halogenowe s¹ obecne na rynku
od dawna (fot. OBI)
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przytwierdzona do œciany budynku, ustawia siê natomiast czujnik, umieszczony
zazwyczaj w jej dolnej czêœci.
S³upki, na których umieszczone s¹
Ÿród³a œwiat³a maj¹ ró¿n¹ wysokoœæ.
Niektóre lampy maj¹ ciê¿k¹, bardzo stabiln¹ podstawê i te mo¿emy po prostu postawiæ na ziemi. Inne mog¹ byæ przytwierdzane na sta³e do pod³o¿a (lampê powinno siê przykrêciæ do betonowego fundamentu) lub mieæ podstawy przeznaczone do wbijania w ziemiê. =ród³o œwiat³a
powinno znajdowaæ siê na takiej wysokoœci, aby nie razi³o. Z tego te¿ wzglêdu dobrze sprawdzaj¹ siê klosze z mlecznego
szk³a 8. Korzystne s¹ oprawy daj¹ce
œwiat³o rozproszone, gdy¿ w przypadku
punktowego powstaj¹ ostre granice cienia, utrudniaj¹ce widocznoœæ. Niskie
s³upki, choæ w³aœciwie wyznaczaj¹ tylko
boczne krawêdzie œcie¿ek, powinny
oœwietlaæ równie¿ znajduj¹c¹ siê w pobli¿u roœlinnoœæ. Zawieszone nad œcie¿k¹
œwiec¹ce punkty nie robi¹ dobrego wra¿enia.
Wy¿sze od s³upków s¹ latarnie zwane
te¿ lampami parkowymi. S³u¿¹ do oœwietlania wiêkszych powierzchni – alejek,
dróg dojazdowych i w domach jednorodzinnych s¹ stosowane stosunkowo rzadko. Wiêkszoœæ latarni jest stylizowana,
choæ zdarzaj¹ siê te¿ kszta³ty bardzo proste 9, wrêcz futurystyczne.
Reflektory – s¹ to lampy s³u¿¹ce do
punktowego oœwietlania wybranych
obiektów. Sama lampa nie jest szczególnie
efektowna. Jej zalet¹ jest natomiast mo¿liwoœæ ustawiania k¹ta padania œwiat³a. Reflektory daj¹ skupione, stosunkowo mocne œwiat³o. Mo¿na jest ustawiaæ na ziemi,
montowaæ na elewacji budynku lub na
wy¿szych drzewach. W handlu s¹ zestawy
reflektorów, sk³adaj¹ce siê najczêœciej
z dwóch lamp (jedna nad drug¹ lub w rzêdzie) umieszczonych na wspólnym mocowaniu -. Reflektorami ustawionymi na
ziemi mo¿na oœwietlaæ wodê w stawie.
Do oœwietlania wody s³u¿¹ te¿ lampy
podwodne i p³ywaj¹ce. Lampy podwodne s¹ to najczêœciej reflektory, które mog¹
byæ pojedyncze lub zgrupowane w zestawy !. W przypadku wiêkszego zbiornika
mo¿na je umieœciæ wzd³u¿ jego brzegów.
Lampy te przymocowuje siê do dna
i œwiat³o nakierowuje na powierzchniê
wody lub np. na fontannê. W tym drugim
przypadku mo¿emy kupiæ dyszê fontan-

8 Dziêki zastosowaniu klosza z mlecznego
szk³a, ta lampa nie razi w oczy (fot. Art. Metal)

now¹ z zamontowanym na sta³e oœwietleniem. Szczególnym rodzajem lamp podwodnych s¹ lampy na podstawach, które
stawia siê na dnie zbiornika, ale górna
p³aszczyzna klosza jest na równi z powierzchni¹ wody. Œwiat³o kierowane jest
do do³u w sposób rozproszony, równomiernie oœwietlaj¹c „wnêtrze” wody.
Lampy p³ywaj¹ce znajduj¹ siê na powierzchni wody @. Sk³adaj¹ siê z niewielkiej podstawy z tworzywa, w której
umieszczone jest Ÿród³o œwiat³a, i du¿ego,
9 Latarnie mog¹ mieæ nowoczesne, proste
kszta³ty (fot. Art. Metal)

Masz pytanie – eksperci odpowiadaj¹ na Forum www.budujemydom.pl

przezroczystego klosza. Ca³a konstrukcja
jest bardzo lekka, dziêki czemu ³atwo
utrzymuje siê na powierzchni. Korzystaj¹c z tych lamp nale¿y uwzglêdniæ zapas
przewodu, aby lampa – w pewnym zakresie – mog³a siê przemieszczaæ.

Lampy, po których bêdzie siê jeŸdzi³o samochodem mog¹ byæ ca³kowicie p³askie.
Maj¹ wtedy klosze zabezpieczone metalowymi rastrami (kratkami). Lampy wypuk³e najczêœciej od wierzchu zakryte s¹
obudow¹ chroni¹c¹ Ÿród³o œwiat³a, a samo œwiat³o wydostaje siê przez specjalne
szczeliny. Lampy wpuszczane w œcie¿ki
i stopnie schodów, ze wzglêdu na wygodê
chodzenia, powinny byæ p³askie. Mog¹
mieæ wypuk³e klosze tylko w przypadku,
gdy s¹ umieszczane przy bocznych krawêdziach traktów.

Z czego lampy?

- Reflektorami oœwietlamy zieleñ (fot. Victus)
Lampy nawierzchniowe – s¹ przeznaczone do wpuszczenia w podjazd,
œcie¿kê czy trawnik. Zale¿nie od zastosowania i planowanego przeznaczenia maj¹
ró¿n¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ #.
! Reflektor podwodny umieszcza siê na dnie
stawu (fot. OBI)

Lampy ogrodowe produkowane s¹
z ¿eliwa, aluminium i tworzywa. Mog¹
mieæ najró¿niejsze kolory. Najwiêksza
oferta dotyczy jednak wyrobów w kolorze
czarnym, szarym oraz ciemnozielonym.
Lampy ¿eliwne – wzornictwo
najczêœciej nawi¹zuje do tradycyjnych latarni. W tej grupie naj³atwiej mo¿na spotkaæ wysokie – parkowe, s³u¿¹ce do
oœwietlania alejek. Materia³ ten jest jednak bardzo ciê¿ki i z czasem ulega korozji, dlatego popularnoœæ lamp z niego wykonanych maleje.
Lampy aluminiowe – aluminium
jest lekkie, trwa³e i odporne na warunki
atmosferyczne. Lampy produkowane s¹
w wielu kolorach. Materia³ mo¿e byæ lakierowany lub anodowany. Z aluminium
wytwarza siê stylowe latarnie do z³udzenia przypominaj¹ce ¿eliwne, oraz formy
proste i nowoczesne.
Lampy z tworzywa – nowoczesne
tworzywo jest trwa³e i odporne na warunki atmosferyczne. Czêsto korpusy wykonywane s¹ z czarnego poliamidu, a klosze
z poliwêglanu lub acryliku. W marketach
s¹ te¿ lampy z tañszych tworzyw. Ich kolory s¹ prawie dowolne, ale i tu najwiêcej
jest lamp czarnych.

Zimna barwa œwiat³a powoduje
przek³amanie kolorów, co szczególnie widaæ na przyk³adzie roœlin. Zieleñ jest bardzo ciemna i wygl¹da
nienaturalnie.

@ Te lampy p³ywaj¹ po powierzchni wody
(fot. Oase)

# Lampy przeznaczone do wpuszczenia w nawierzchniê: u góry oprawa diodowa do podœwietlania m.in. brzegów œcie¿ek, u do³u lampa z odlewu aluminiowego (fot. Limex)

Tabela 1. Porównanie mocy Ÿróde³ œwiat³a i tradycyjnych ¿arówek
ród³o œwiat³a
œwietlówka kompaktowa
typu PAR: ¿arówka
halogen
metalohalogenkowe
rtêciowe

Moc (W)
20
80
50
35
50

Moc tradycyjnej ¿arówki (W)
100
100
200
200
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$ Niewielki kolektor s³oneczny zasila oœwietlenie stawu i fontannê (fot. Gardena)

Co tkwi w kloszu
W ogrodzie zaleca siê u¿ywanie nowoczesnych Ÿróde³ œwiat³a. Tradycyjne
¿arówki zu¿ywaj¹ du¿o pr¹du, silnie nagrzewaj¹ oprawy i s¹ ma³o trwa³e. Lampy
zaœ maj¹ budowê wymagaj¹c¹ odkrêcenia
przytwierdzonego œrubami klosza w celu
wymiany ¿arówki. Dlatego im rzadziej
trzeba to robiæ, tym wygodniej.
Stosuje siê wiêc kilka rodzajów energooszczêdnych Ÿróde³ œwiat³a (patrz
tab. 1). Œwietlówki kompaktowe o mocach od 13 do 20 W maj¹ barwê œwiat³a od
zimnej po zbli¿on¹ do œwiat³a s³onecznego; informacja o tym powinna byæ podana na opakowaniu. Œwietlówki mog¹ byæ
umieszczane w lampach wymiennie z tradycyjnymi ¿arówkami. Równie¿ wymiennie mo¿na stosowaæ Ÿród³a œwiat³a typu
PAR (ang. Parabolic, Aluminium-coated,
pressed-glass, Reflector). S¹ to ¿arówki i halogeny. Ich wnêtrza s¹ pokryte pow³ok¹
z aluminium, która odbija œwiat³o, przez
% Swiec¹ce kamienie emituj¹ ³agodne, ciep³e
œwiat³o (fot. Oase)
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co jest ono ³agodnie rozproszone. Barwa
tych Ÿróde³ œwiat³a jest zbli¿ona do s³onecznej. ¯arówki maj¹ moc 80-120 W, zaœ
halogeny przeznaczone do oœwietlania
ogrodów – 50-100 W.
Niektóre rodzaje Ÿróde³ œwiat³a mog¹
wspó³pracowaæ jedynie z przeznaczonymi
do nich oprawami. Dotyczy to lamp metalohalogenkowych i rtêciowych. ¯arówki metalohalogenkowe stosowane w ogrodach maj¹ moc 35-150 W i daj¹ œwiat³o
o barwie od zimnej do naturalnej. Z kolei
lampy rtêciowe emituj¹ tylko zimne
œwiat³o. W ogrodach stosuje siê te o mocy
od 50 do 125 W.
IP 67 – jest to oznaczenie informuj¹ce
o szczelnoœci urz¹dzenia elektrycznego.
Pierwsza cyfra oznacza py³oszczelnoœæ, skala obejmuje wartoœci od 0 do 6. Druga cyfra
oznacza wodoszczelnoœæ – w skali od 0 do 8.
Cyfry 67 oznaczaj¹ zatem, ¿e puszka przy³¹czeniowa jest ca³kowicie py³o- i niemal ca³kowicie wodoszczelna. Na marginesie:
oprawy lamp u¿ywanych na zewn¹trz powinny mieæ stopieñ ochrony min. IP 44.
Na razie jeszcze nowoœci¹ s¹ lampy
wspó³pracuj¹ce z ma³ym kolektorem
s³onecznym. S¹ dwa ich rodzaje. W pierwszym lampa, a czasem tak¿e np. fontanna
zasilane s¹ z niewielkiego kolektora ustawionego obok na ziemi $. W drugim
przypadku kolektor znajduje siê na wierzchu klosza. Zasila on wiêc tylko jedn¹ lampê, w której Ÿród³em œwiat³a jest bia³a dioda LED. Kolektor ³aduje siê nawet w pochmurny dzieñ i oddaje energiê przez ok.
10 godzin, samoczynnie w³¹czaj¹c lampê
po zapadniêciu zmroku. Obudowy lamp
i podstawy wykonywane s¹ z odpornego na
promieniowanie UV i warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego lub aluminium. Lampy takie s¹ mocowane na tzw.
szpilkach, które wbija siê w grunt lub s¹
przeznaczone do zawieszenia na œcianie.
Daj¹ niezbyt mocne œwiat³o i s³u¿¹ przede
wszystkim do oznaczania granic œcie¿ek.
Ale wystarczaj¹ te¿ do oœwietlenia np. numeru posesji. Niestety s¹ doœæ drogie.
I jeszcze ciekawostka – œwiec¹ce kamienie. S¹ dwa ich rodzaje. Jedne wykonywane s¹ z doœæ taniego tworzywa, nie
wymagaj¹ zasilania. Wystawione w ci¹gu
dnia na s³oñce, w nocy œwiec¹ zielonkawym, fosforyzuj¹cym œwiat³em. Drugie
wygl¹dem imituj¹ naturalny kamieñ – aby

^ Lampy ogrodowe musz¹ byæ odporne na
wodê (fot. Paulmann)

podobieñstwo by³o bardziej dok³adne,
w procesie produkcji s¹ posypywane piaskiem %. Wymagaj¹ zasilania tzw. bezpiecznego, w œrodku kamienia umieszczona jest halogenowa ¿arówka o mocy 12 V.

Pr¹d w ogrodzie
Wszystkie lampy umieszczane w ogrodzie musz¹ mieæ specjalne wykonania,
umo¿liwiaj¹ce kontakt z wod¹ opadow¹,
œniegiem i wod¹ pochodz¹c¹ np. z podlewania roœlin ^. Mo¿na kupiæ lampy na na& Umiejêtnie stosuj¹c ró¿ne rodzaje lamp
stworzymy prawdziwie baœniowy ogród
(fot. Oase)

piêcie zwyk³e (230 V) lub tzw. bezpieczne, czyli niskie (12 lub 24 V).
Odpowiednio do napiêcia musi byæ dobrana sama instalacja.
W ogrodzie powinno siê stosowaæ urz¹dzenia elektryczne w II
klasie bezpieczeñstwa. S¹ to oprawy maj¹ce dodatkow¹ izolacjê,
dziêki czemu mo¿liwe jest dotkniêcie przewodu i czêœci znajduj¹cej
siê pod napiêciem bez ryzyka pora¿enia pr¹dem. Natomiast w miejscach szczególnie nara¿onych na kontakt z wod¹ nale¿y stosowaæ
urz¹dzenia w III klasie bezpieczeñstwa, które s¹ zasilane napiêciem
bezpiecznym.
Napiêcie 230 V – przewody elektryczne musz¹ byæ u³o¿one
w rurkach instalacyjnych z tworzywa, w g³êbokich na 80 cm rowkach i zasypane ziemi¹. Poszczególne urz¹dzenia pod³¹cza siê za poœrednictwem puszek przy³¹czeniowych o odpowiednim stopniu
ochrony (min. IP 67). Instalacja powinna mieæ zabezpieczenie odcinaj¹ce dop³yw pr¹du w przypadku awarii. Najczêœciej stosuje siê wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy. Poszczególne odcinki pod³¹czonych do
puszek przewodów nie powinny przekraczaæ 40 m d³ugoœci. Instalacja na napiêcie 230 V pozwala na zainstalowanie dowolnej iloœci
lamp; mog¹ byæ to nawet mocne Ÿród³a œwiat³a. Monta¿u instalacji
powinien dokonaæ uprawniony elektryk.
Instalacja bezpieczna – w tym przypadku przewód elektryczny mo¿e mieæ d³ugoœæ tylko do 25 m. Niezbêdny jest transformator. Mo¿na pod³¹czyæ jedynie tyle lamp, ile wynosi jego
moc. Tê instalacjê mo¿na jednak wykonaæ samodzielnie, k³ad¹c j¹
na wierzchu gruntu lub zakopuj¹c w rowkach o g³êbokoœci ok.
30 cm, g³ównie po to, aby nie uszkodziæ przewodów podczas prac
ogrodniczych.
Uwaga: lampy podwodne i p³ywaj¹ce produkowane s¹ tylko jako niskonapiêciowe.

Co wybraæ
Trzeba zdecydowaæ siê, jakie napiêcie bêdzie zasila³o ogrodowe
oœwietlenie. Od tego zale¿y bowiem mo¿liwoœæ jego rozbudowania,
liczba mo¿liwych do pod³¹czenia lamp i d³ugoœæ przewodów. Pierwszym krokiem powinno byæ zatem staranne zaplanowanie iloœci
i rozmieszczenia lamp. Wykonuj¹c instalacjê warto przewidzieæ
mo¿liwoœæ pod³¹czenia jeszcze kilku punktów œwietlnych. Jeœli wybierzemy zasilanie 230 V, mo¿emy umieœciæ w ogrodzie nawet kilka
kontaktów do pod³¹czenia kosiarki elektrycznej. Nale¿y pamiêtaæ,
aby by³y one ca³kowicie wodoszczelne.
Nastêpnia jest estetyka &. Tu nie ma wiêkszych problemów, bo
oferta handlowa jest bardzo bogata. Mo¿emy wiêc wybraæ to, co siê
nam podoba. Warto
* W ogrodzie powinny znaleŸæ siê lampy jednolite jednak kupowaæ lamstylistycznie – oferta jest bardzo bogata (fot. ZE-SI) py, w których mo¿na
u¿ywaæ energooszczêdne Ÿród³a œwiat³a
i które stanowi¹ jednolity stylistycznie
komplet *.
Szczegó³owe informacje na temat
producentów oœwietlenia ogrodowego
i cen urz¹dzeñ podajemy w rubryce Info
rynek na str. 72. I

BRAK REKLAMY

