PRZEGLkD RYNKU

OĂwietlenie
wewnÚtrzne
Emilia Rosïaniec

Potrzeba zainstalowania
w domu oĂwietlenia
sztucznego jest dla
kaĝdego oczywista. Czy
równie powszechna jest
ĂwiadomoĂÊ wpïywu
Ăwiatïa na samopoczucie,
efektywnoĂÊ pracy oraz na
funkcjonalnoĂÊ wnÚtrza?
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do
szczegóïu
Podziaï domu na pomieszczenia o okreĂlonych funkcjach lub na tzw. strefy
– jeĂli sÈ w nim otwarte przestrzenie – odpowiada charakterowi wykonywanych w tych miejscach czynnoĂci. PlanujÈc oĂwietlenie w danym pomieszczeniu, naleĝy dostosowaÊ je do konkretnego miejsca. KorzystaÊ przy tym moĝna z trzech typów oĂwietlenia: ogólnego, miejscowego – inaczej kierunkowego
– oraz dekoracyjnego, zwanego takĝe akcentujÈcym. Aby speïniaïy one przydzielone im funkcje, przed ustaleniem przebiegu instalacji oĂwietleniowej powinno siÚ wstÚpnie zaaranĝowaÊ pomieszczenia: rozplanowaÊ poszczególne
strefy, a nastÚpnie wyprowadziÊ odpowiedniÈ liczbÚ punktów elektrycznych,

fot. Milantex

Od
ogóïu

OĂwietlenie wewnÚtrzne

fot. Falko
fot. Paulmann

Linkowy system
oĂwietleniowy
pozwala,
w zaleĝnoĂci od
potrzeb, uzyskaÊ
róĝnorodne
efekty – stworzyÊ
punkty Ăwietlne
lub rozïoĝyÊ
Ăwiatïo
równomiernie
w caïym
pomieszczeniu
¿yrandole
i lampy wiszÈce
majÈ za zadanie
równomiernie
rozĂwietlaÊ
pomieszczenie

Lampy stoïowe,
podobnie jak
podïogowe,
moĝna w ïatwy
sposób przenosiÊ
w miejsca w danym
momencie
dogodne dla nas

fot. Karko

fot. Elmarco

Lampy stojÈce peïniÈ gïównie funkcjÚ
oĂwietlenia miejscowego; niektóre z nich sÈ
prawdziwÈ dekoracjÈ wnÚtrza

fot. Markslojd

umoĝliwiajÈcych montaĝ gniazd kontaktowych i wybranych opraw. I choÊ nie jest
ïatwo przewidzieÊ juĝ na etapie budowy,
w którym miejscu bÚdzie staï fotel z lampÈ obok, to warto siÚ nad tym zastanowiÊ,
aby uniknÈÊ kïopotów zwiÈzanych z kuciem
Ăcian lub przeciÈganiem przez pomieszczenia przedïuĝaczy.

Typy i funkcje oĂwietlenia
Miejsce montaĝu kinkietów, powinno siÚ
dobrze przemyĂleÊ, aby uniknÈÊ kïopotów przy
demontaĝu; najlepiej pasujÈ, umieszczone nad
kanapÈ, czy stolikiem kawowym

OĂwietlenie ogólne – to gïówne ěródïo
Ăwiatïa w pomieszczeniu. Jego zadaniem
jest równomierne rozĂwietlenie pomieszcze-

nia, do czego uĝywa siÚ nastÚpujÈcych ěródeï Ăwiatïa:
– oprawy sufitowe dajÈce Ăwiatïo rozproszone lub bezpoĂrednie: plafoniery, ĝyrandole, lampy wiszÈce albo lampki
i reflektorki;
– halogeny rozmieszczone na suficie.
W pomieszczeniach ze skoĂnym sufitem
tradycyjne oĂwietlenie ogólne moĝna zastÈpiÊ systemem linkowym, umoĝliwiajÈcym
instalacjÚ w trudno dostÚpnych miejscach.
Ruchome reflektorki umoĝliwiajÈ równomierne oĂwietlenie caïego pomieszczenia.
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fot. Ikea

fot. Osram

PrzeglÈd rynku

Lampy halogenowe o funkcji dekoracyjnej;
podĂwietlajÈ konkretne elementy wystroju, np.
obrazy lub zdjÚcia

Jasne Ăwiatïo górne w pokoju
do pracy jest konieczne, aby nie
tworzyï siÚ mÚczÈcy dla oczu
kontrast pomiÚdzy oĂwietleniem
kierunkowym a ciemnym tïem

OĂwietlenie miejscowe. Sïuĝy do oĂwietlenia wybranych obszarów, w których wykonuje siÚ stale okreĂlone czynnoĂci. Jego
silny strumieñ powinien zapewniÊ odpowiedniÈ jasnoĂÊ dla poszczególnych prac,
a takĝe pobudzaÊ do dziaïania, natomiast
przytïumiony powinien sprzyjaÊ odprÚĝe-
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niu. Jako oĂwietlenie miejscowe sïuĝÈ lampy stojÈce, stoïowe i podïogowe.
OĂwietlenie dekoracyjne sïuĝy do podkreĂlenia wybranych fragmentów wnÚtrza
i tworzenia w nim nastroju. Za jego pomocÈ moĝemy wydobyÊ strukturÚ powierzchni
i ksztaït oĂwietlanego przedmiotu. Do celów

fot. Ikea

fot. Milantex

fot. Milantex

Trzy rodzaje oĂwietlenia – kaĝde przeznaczone do innej roli, lampa podïogowa
przy fotelu jest pomocÈ w czytaniu, lampa wiszÈca delikatnie i równomiernie
oĂwietla caïe pomieszczenie, lampa na biurku jest idealna do prac przy
komputerze

Lampa z teleskopowym ramieniem jest
idealnym rozwiÈzaniem w domowym gabinecie,
jej Ăwiatïo moĝna skierowaÊ w dowolnym kierunku

dekoracyjnych stosuje siÚ lampy na wysiÚgnikach lub reflektorki halogenowe.

Salon
W tej czÚĂci domu warto poïÈczyÊ oĂwietlenie ogólne z miejscowym, poniewaĝ salon ïÈczy kilka funkcji. To tu spÚdzamy naj-

fot. Krulen
fot. Osram

fot. Krulen

OĂwietlenie wewnÚtrzne

Lampa nad stoïem
Powinna dobrze oĂwietlaÊ blat, ale nie powinna raziÊ w oczy osób siedzÈcych przy
stole ani zmieniaÊ barw potraw. Dlatego
najlepiej jeĂli znajduje siÚ 60–70 cm nad
stoïem, a ĝarówka ma moc 60–75 W, Ăwietlówka natomiast 15 W. Gdy stóï jest dïugi, zamiast jednej lampy z wiÚkszym kloszem moĝemy powiesiÊ dwie mniejsze.
Barwa Ăwiatïa powinna byÊ jasna, ciepïa, lekko ĝóïta.

Lampki halogenowe zamontowane przy szafkach kuchennych, korzystnie doĂwietlajÈ blat roboczy,
a te znajdujÈce siÚ nad meblami na wysiÚgnikach dodatkowo rozjaĂniajÈ wnÚtrze szafek

wiÚcej czasu z rodzinÈ, tu teĝ spotykamy siÚ
ze znajomymi. Równie czÚsto wïaĂnie salon wybieramy jako miejsce odpoczynku:
w nim czytamy ksiÈĝki, oglÈdamy telewizjÚ lub po prostu znajdujemy chwilÚ na relaks. Do poszczególnych funkcji najodpowiedniejsze sÈ:
– do odpoczynku – Ăwiatïo miÚkkie i ciepïe,
– do oglÈdania telewizji – ustawiona niedaleko telewizora lampka, której Ăwiatïo jest
skierowane na ĂcianÚ za nim, aby rozpraszaïa mrok, bo wtedy nasze oczy bÚdÈ siÚ mniej
mÚczyïy. Klosz tej lampki nie powinien byÊ
zbyt jasny, aby nie odbijaï siÚ w telewizorze.

”

Pokoje maïych dzieci
dobrze jest wyposaĝyÊ
w sïabe dodatkowe
oĂwietlenie, które
Ăwieci przez caïÈ noc
i tym samym zapewnia
dziecku poczucie
bezpieczeñstwa

fot. Ikea

”

Aby moĝna byïo swobodnie regulowaÊ
wybrane ěródïo Ăwiatïa, warto w salonie zastosowaÊ kilka róĝnych obwodów. Dobrze,
jeĂli Ăwiatïo miejscowe nie jest zamontowane na staïe: lepiej, jeĂli jego ustawienie moĝna dostosowywaÊ do potrzeb.

Gabinet
Optymalne oĂwietlenie dla domowego biura daje lampa z teleskopowym ramieniem,
której Ăwiatïo moĝna ïatwo skierowaÊ w dowolnÈ stronÚ. Aby nie tworzyÊ mÚczÈcego dla oczu kontrastu miÚdzy punktowym
oĂwietleniem a tïem, naleĝy zastosowaÊ
w gabinecie jasne Ăwiatïo górne. Ustawienie
tych ěródeï Ăwiatïa nie powinno tworzyÊ
refleksów w zetkniÚciu z bïyszczÈcÈ powierzchniÈ ekranu komputera.

Pokój dziecka
Pokoje maïych dzieci dobrze jest wyposaĝyÊ
w oĂwietlenie, które Ăwieci przez caïÈ noc
i tym samym zapewnia dziecku poczucie
bezpieczeñstwa. Jego barwa powinna byÊ
ciepïa i niezbyt intensywna. Zastosowanie
w tym przypadku znajdujÈ kinkiety montowane na Ăcianie przy ïóĝeczku i lampki nocne postawione na komodzie. W pokoju nastolatka powinny znaleěÊ siÚ, oprócz
oĂwietlenia ogólnego, lampy oĂwietlajÈce biurko. ½ródïo Ăwiatïa powinno padaÊ
z przeciwnej strony niĝ rÚka, którÈ dziecko
pisze, i z wysokoĂci 35 cm od blatu biurka.

Kuchnia
Tutaj, podobnie jak w salonie, najlepiej
jest poïÈczyÊ oĂwietlenie ogólne z miejscowym. To drugie bÚdzie pomocne podczas
prac nad blatem roboczym, pïytÈ kuchennÈ
czy piekarnikiem – do tego najlepiej posïuĝÈ ĝarówki halogenowe oraz Ăwietlówki.
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fot. Paulmann
fot. Osram

PrzeglÈd rynku

OĂwietlenie diodowe zamontowane w fugach
miÚdzy pïytkami ceramicznymi

Oczka halogenowe umiejscowione na listwie
tuĝ nad lustrem, pozwolÈ uniknÈÊ powstawania
gïÚbokich cieni

Maïe reflektorki umieszczone wewnÈtrz
szafek ïazienkowych, umoĝliwiÈ szybkie
odnalezienie poĝÈdanego produktu

fot. Osram
fot. Osram

fot. Krulen

Lampa z ruchomym ramieniem
zamocowana na zagïówku
jest dobrym rozwiÈzaniem dla
lubiÈcych czytaÊ w ïóĝku

Kilka ěródeï Ăwiatïa o ïagodnej barwie pozwoli
stworzyÊ w sypialni nastrój sprzyjajÈcy relaksowi

PodĂwietlenie sypialnianej szafy, pozwoli odnaleěÊ garderobÚ bez koniecznoĂci zapalania
Ăwiatïa górnego

Pomocna moĝe siÚ okazaÊ listwa oĂwietleniowa zamontowana na szafkach wiszÈcych
(tzw. oczka halogenowe) lub maïe, zainstalowane nad tymi meblami lampki halogenowe na wysiÚgnikach. Jeĝeli nie zdecydujemy siÚ na nie, musimy zadbaÊ o to,
aby wnÚtrze szafek byïo dostatecznie rozjaĂniane Ăwiatïem ogólnym, montowanym
na suficie: lampÈ wiszÈcÈ, plafonem lub
oprawÈ.

azienka
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Tu waĝne jest Ăwiatïo równomierne – niepowodujÈce gïÚbokich cieni.
Efekt taki uzyskuje siÚ, montujÈc po dwa
reflektorki lub kinkiety z obu stron lustra.
Dobrze, gdy ěródïa Ăwiatïa majÈ mleczne
bañki lub klosze. CzÚsto w ïazienkach
stosuje siÚ równieĝ Ăwiatïo dekoracyjne;
nowoĂciÈ w tym zakresie jest oĂwietlenie
diodowe umieszczane w spoinach miÚ-

dzy pïytkami. Dobrym rozwiÈzaniem
w tym miejscu sÈ takĝe czujniki ruchu, wïÈczajÈce oĂwietlenie, gdy wchodzimy do ïazienki.
Istotne jest, aby gniazdka i przeïÈczniki znajdowaïy siÚ co najmniej 50 cm (w linii
poziomej) od wanny, natrysku i umywalki,
i 1,2 metra nad nimi. ¿arówki wodoszczelne
moĝna umieszczaÊ bliĝej, ale lepiej skonsultowaÊ sie w tej sprawie z fachowcem.

WïÈczniki dwu- i jednoklawiszowe produkowane sÈ dziĂ w wielu wzorach i kolorach

¥wietlówki kompaktowe mogÈ mieÊ rurkowy
ksztaït lub przypominaÊ tradycyjnÈ ĝarówkÚ

Gniazda elektryczne: z uziemieniem (a), z uziemieniem i pokrywÈ hermetycznÈ (b),
bez uziemienia (c)

Sypialnia
Tu najwaĝniejszy jest nastrój, wiÚc pierwszoplanowÈ rolÚ odgrywa oĂwietlenie dekoracyjne. JeĂli jednak lubimy, np. czytaÊ w ïóĝku, najwygodniej bÚdzie umieĂciÊ
ěródïa Ăwiatïa tuĝ przy nim – moĝe to byÊ
lampka na nocnym stoliku, lampa podïogowa lub lampa z ruchomym ramieniem zamocowana na zagïówku. Punkt Ăwietlny
powinien znajdowaÊ siÚ na wysokoĂci ok.
75 cm od pïaszczyzny materaca.

a

b

W sypialniach zalecane jest Ăwiatïo o ciepïym, delikatnym odcieniu.

Korytarz
Do oĂwietlenia korytarza moĝna wykorzystaÊ zestawy reflektorków na drutach lub
linkach. Przyda siÚ równieĝ oddzielna lampa lub kinkiety nad lustrem. W dïugich
korytarzach powinno montowaÊ siÚ dwa
wïÈczniki, zwane krzyĝowymi; sÈ one przydatne takĝe przy schodach.

fot. Ospel

¿arówki halogenowe zasilane
napiÚciem 230 V

c

fot. Karlik Elektrotechnik

fot. Philips

OĂwietlenie wewnÚtrzne

½ródïa Ăwiatïa
½ródïa Ăwiatïa mogÈ róĝniÊ siÚ trwaïoĂciÈ,
wydajnoĂciÈ oraz barwÈ.
¿arówki tradycyjne sÈ tanie i dajÈ oĂwietlenie o peïnym widmie Ăwiatïa widzialnego. WiÚkszoĂÊ pobieranej energii zamieniana jest w tych ĝarówkach na ciepïo, majÈ
teĝ stosunkowo niewielkÈ trwaïoĂÊ – ok.
1000 h.
¿arówki halogenowe dajÈ krystalicznÈ
barwÚ Ăwiatïa i dostÚpne sÈ w wariantach
REKLAMA
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kuchni – 10,
ïazience – 4 i wiÚcej,
przedpokoju – 1–2,
pokojach – 6 i wiÚcej.
W pokojach naleĝy stosowaÊ gniazda
o stopniu ochrony 2, oznaczone symbolem IP20. W ïazience, kuchni, garaĝu i innych pomieszczeniach o podwyĝszonej wilgotnoĂci (np. w kotïowni) naleĝy stosowaÊ
gniazda z pokrywÈ, czyli bryzgoszczelne
o stopniu szczelnoĂci 4. O stopniu szczelnoĂci mówi druga cyfra kodu IP. Na przykïad gniazda oznaczone symbolem IP44,
powszechnie stosowane w ïazienkach,
majÈ stopieñ szczelnoĂci 4.

Dla dekoracji –
Ăwiatïowody
W skïad systemu Ăwiatïowodowego
wchodzÈ: generator Ăwiatïa, wiÈzka Ăwiatïowodowa, zakoñczenia wiÈzki Ăwiatïowodowej oraz oprawy. PodstawowÈ
funkcjÚ speïnia generator, w którym umiejscowione jest specjalne ěródïo Ăwiatïa generujÈce najwiÚkszÈ moĝliwÈ iloĂÊ Ăwiatïa.
PodstawowÈ cechÈ odróĝniajÈcÈ Ăwiatïowody od tradycyjnego oĂwietlenia –
jest oddzielenie w nich ěródïa Ăwiatïa od
miejsca, w którym Ăwiatïo jest emitowane
dlatego promienie pochodzÈce ze Ăwiatïowodów sÈ zimne; daje to takĝe moĝliwoĂÊ
umiejscowienia ěródïa Ăwiatïa w dowolnej
czÚĂci domu.
¥wiatïowody peïniÈ w domach przede
wszystkim funkcjÚ dekoracyjnÈ – gïównie
w sypialniach, pokojach dzieciÚcych oraz
ïazienkach. ¥wiatïowody sÈ:
trwaïe (nie tracÈ swoich wïaĂciwoĂci),
nie wymagajÈ wymiany ěródeï Ăwiatïa
w oprawkach,
ich Ăwiatïo jest zimne.
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Czujniki ruchu
– oszczÚdnoĂÊ, komfort i bezpieczeñstwo!
Uĝywanie energooszczÚdnych ĝarówek to nie
jedyny sposób na ekonomiczne wykorzystywanie energii elektrycznej. Spore oszczÚdnoĂci
zapewni równieĝ optymalizacja czasu uĝytkowania oĂwietlenia dziÚki zastosowaniu techniki czujników ruchu, która doskonaïe sprawdza
siÚ m.in. w domach jednorodzinnych. ReguïÈ
powinno byÊ wïÈczanie oĂwietlenia tylko wówczas, gdy jest to niezbÚdne. OĂwietlanie poBeata Bedrij-Wolañczyk
mieszczeñ, w których aktualnie przebywamy, to marnowanie energii
Lange ukaszuk Sp. J.
i pieniÚdzy. W kaĝdym domu jest wiele pomieszczeñ uĝytkowanych
czÚsto, ale krótkotrwale, w których Ăwiatïo wïÈcza siÚ, a póěniej zapomina wyïÈczyÊ (np. klatka schodowa, korytarz, piwnica, strych, toaleta).
RozwiÈzaniem problemu jest zastosowanie czujników ruchu, które zapewniajÈ oĂwietlenie
we wïaĂciwym czasie i miejscu. ¥wiatïo zapala siÚ automatycznie, gdy tylko poruszajÈca siÚ
osoba znajdzie siÚ w pobliĝu czujnika oraz gaĂnie, gdy opuĂci ona obszar jego widzenia.
W pomieszczeniach wewnÚtrznych najlepiej sprawdza siÚ technologia czujników ruchu
wysokiej czÚstotliwoĂci (radarowych). W przeciwieñstwie do czujników w technologii podczerwieni, dziaïajÈ one znacznie precyzyjniej i szybciej reagujÈ bezpoĂrednio na ruch, bez
ĝadnego opóěnienia. W ofercie firmy STEINEL znajdujÈ siÚ czujniki naĂcienne, sufitowe, podi natynkowe oraz szeroka gama lamp wewnÚtrznych z czujnikiem wysokiej czÚstotliwoĂci.
DziÚki czujnikom ruchu wysokiej czÚstotliwoĂci moĝemy obniĝyÊ koszty energii elektrycznej, w porównaniu z instalacjÈ opartÈ na tradycyjnym oĂwietleniu, nawet o 90%. OĂwietlenie
z czujnikiem ruchu to oprócz duĝych oszczÚdnoĂci, takĝe komfort i bezpieczeñstwo uĝytkowników.
fot. Lange ukaszuk

Liczba gniazdek w…

o róĝnym kÈcie oĂwietlania. MuszÈ byÊ jednak stosowane w specjalnych oprawach,
a ich bañki rozgrzewajÈ siÚ do bardzo wysokiej temperatury. SÈ bardziej ekonomiczne,
bo dajÈ Ărednio dwa razy wiÚcej Ăwiatïa niĝ
tradycyjne tej samej mocy i „ĝyjÈ” dwa – trzy
razy dïuĝej.
¥wietlówki kompaktowe. Najbardziej
opïaca siÚ uĝywaÊ je w pomieszczeniach,
w których Ăwiatïo wïÈczone jest przez
znacznÈ czÚĂÊ dnia. MajÈ znacznie wyĝszÈ sprawnoĂÊ w porównaniu do obu poprzednich, sÈ teĝ od nich znacznie trwalsze
(5000–8000 h).

tÚĝenia Ăwiatïa. DostÚpne sÈ równieĝ specjalne Ăwietlówki energooszczÚdne, które
dajÈ siÚ w ten sposób regulowaÊ. Moĝna teĝ
zastosowaÊ nowoczesne rozwiÈzania – inteligentnÈ instalacjÚ steryjÈcÈ oĂwietleniem
w caïym domu lub w jego czÚĂci (wiÚcej na
ten temat w artykule na str. 90). Pozwala
ona takĝe na zaprogramowanie wybranych
scen Ăwietlnych. DziÚki temu moĝna jednoczeĂnie wïÈczyÊ lub wyïÈczyÊ kilka lub kilkanaĂcie lamp w okreĂlonym ukïadzie dostosowanym na przykïad do pracy lub na
przyjÚcie goĂci.

Gniazdka
W(y)ïÈczniki
Akcesoria umoĝliwiajÈce sterowanie oĂwietleniem – jego wïÈczaniem, wyïÈczaniem –
produkowane sÈ dzisiaj w wielu wzorach
i nieskoñczonej liczbie kolorów. Do dyspozycji mamy osprzÚt w dowolnym stylu – nietrudno wiÚc dobraÊ odpowiedni do konkretnego wnÚtrza.
WïÈczniki mogÈ byÊ klawiszowe lub z pokrÚtïem i mogÈ byÊ podĂwietlane, co uïatwia odnalezienie ich w ciemnoĂci. Niektóre
wïÈczniki umoĝliwiajÈ pïynnÈ regulacjÚ na-

Wygodnie jest, gdy na kaĝde 5 m2 powierzchni pokoju przypada co najmniej jedno gniazdko, ale planujÈc ich liczbÚ i rozmieszczenie najlepiej uwzglÚdniÊ liczbÚ
odbiorników, które chcielibyĂmy jednoczeĂnie podïÈczyÊ w pomieszczeniu. Tam,
gdzie zamierzamy ustawiÊ kilka urzÈdzeñ:
kino domowe oraz sprzÚt audio lub komputer, naleĝy zamontowaÊ po kilka gniazdek lub uĝyÊ listwy zasilajÈcej z ogranicznikiem przepiÚÊ, który zabezpieczy sprzÚt
przed ewentualnym uszkodzeniem.

