
Dobrze o wietlona 

przestrze  wokó

domu zapewnia bez-

piecze stwo, bo 

odstrasza z odziei, 

a gra wiate  roz wie -

tlaj ca ogród podkre la 

najatrakcyjniejsze jego 

elementy.
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I O WIETLENIE

O wietlenie 

zewn trzne

Joanna D browska

Bezpiecznie

Zanim zaczniemy rozmieszcza  lampy wokó  domu i w ogrodzie, trzeba wszystko 

dobrze zaplanowa . A e nie atwo przewidzie , jak o wietlenie b dzie wygl da o, 

najlepiej zleci  zaprojektowanie instalacji architektowi zieleni, który aran uje nam 

ogród. Po zatwierdzeniu przez nas projektu powinien go zweryfikowa  elektryk 

z uprawnieniami. Architekt przygotuje projekt ogrodu z zaznaczonymi drzewami, 

krzewami, rabatami i wyznaczonymi cie kami, które chcemy pod wietli . Warto 

poprosi  go o przedstawienie wizualizacji kilku wersji o wietlenia. B dziemy mog-

li na komputerze obejrze  ró ne warianty ustawienia lamp, porówna  efekty wietl-

ne, zaproponowa  zmiany i wybra  najlepsze rozwi zanie.

Wa ne jest, by o o wietleniu pomy le  ju  na etapie projektowania ogrodu, a ka-

ble elektryczne poprowadzi  przed jego za o eniem, eby potem nie niszczy  rabat 

i nawierzchni cie ek.

i nastrojowo
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Gdzie instalowa  o wietlenie?
Wej cie do domu. Lampa przy wej ciu do 

domu u atwia odnalezienie w torebce klu-

czy, o wietla te  osob  stoj c  przed drzwia-

mi, a odpowiednio o wietlony numer domu 

szczególnie doceni  go cie. Dobre o wietle-

nie wej cia powinno te  odstraszy  z odzie-

ja. Je li jest zadaszone, mo emy zastosowa

lamp  wisz c  np. w kszta cie latarni za-

wieszonej na a cuchu lub zamontowa  kin-

kiety. wiat o skierujmy tak, aby pada o na 

klamk  i zamek, a tak e dobrze o wietla o

podest wej ciowy. 

Elewacja. Aby ród a wiat a nie o lepia-

y domowników, powinny by  kierowane 

na ciany budynku, a nie na okna. Elewacj

mo emy o wietli , mocuj c bezpo red-

nio do ciany kinkiety i ustawiaj c na tra-

wie w pobli u domu reflektorki ze wiat em

skierowanym na wybrany fragment elewa-

cji.  ród a wiat a, najcz ciej reflektor-

ki halogenowe, mo na te  zainstalowa  pod 

okapem dachu lub w górnych partiach cia-

ny zewn trznej.

cie ki. O wietlenie traktów powin-

no by  skierowane do do u, by nie o lepia-

o przechodniów. cie ki o wietla si  niski-

mi stoj cymi s upkami do 50 cm, wy szymi 

s upkami do 170 cm lub wysokimi latarnia-

mi. 

Niskie s upki najcz ciej sprzedawane s

na podstawach zako czonych ostrzem, któ-

re wbija si  w grunt. Mo na te  mocowa

je do fundamentu (gotowego lub betonowa-

nego na miejscu) lub do utwardzonej na-

wierzchni.

Ci sze s upki metalowe oraz wysokie 

lampy montuje si  w gotowych fundamen-

tach (np. z bloczków betonowych) albo pod-

stawach wykonanych na miejscu z betonu 

lub te  przykr ca do utwardzonej nawierzch-

ni: p yt chodnikowych czy kostki brukowej. 

W gotowych fundamentach lub elementach 

nawierzchni wywierca si  otwory do prze-

prowadzenia kabli i w o enia ko ków roz-

porowych (je eli nie by y one przygotowane 

wcze niej). W podstawach betonowanych na 

miejscu umieszcza si  rurk  os onow  (pe-

szel) do przeprowadzenia kabla i przygoto-

wuje otwory pod ko ki rozporowe.

Latarnie o wysoko ci 2–3 m stosuje si  do 

o wietlania du ych ogrodów. Ze wzgl du na 

ci ar i wysoko  trzeba je umieszcza  na 

solidnym fundamencie. Mog  mie  opraw

do wkr cania zwyk ych arówek, wietló-

wek kompaktowych lub halogenowych ró-

de wiat a. Zasilane s  pr dem o napi ciu 

 O wietlenie numeru domu to wskazówka dla 
go ci, odwiedzaj cych nas wieczorow  por

fo
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 Wej cie do domu 
mo e o wietla
lampa wisz ca 
zamocowana do 
zadaszenia

fo
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 Kinkiety mocowane do ciany nie tylko o wietl
elewacj , ale równie  przestrze  przed domem. 
Modele wykonane z kutego eliwa b d  najlepiej 
pasowa y do budynku o niezbyt nowoczesnej 
architekturze

ko ki

rozporowe

ciana

Kinkiety mocuje si  bezpo rednio w cianie 
lub w s upku (a) albo na cianie lub na 
s upku (b)

ostrze

kostka 

brukowa

otwór do 

poprowadzenia 

kabla

ko ki

rozporowe bloczek 

fundamentowy

otwór do 

poprowadzenia 

kabla

ruba 

osadzona 

w betonie

peszel do 

poprowadzenia 

kabla

beton

Niskie s upki mocuje si  do gotowych 
bloczków fundamentowych (a), do 
betonowego fundamentu wykonanego 
na miejscu monta u (b), do utwardzonej 
nawierzchni np. z kostki brukowej (c) lub, 
je li s upki s  wyposa one w podstaw
zako czon  ostrzem, wbija si  je w grunt (d)

a b

a

b

c

d
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RAPORT Elektryczno  i o wietlenie

230 V. Najcz ciej montuje si  je do masztów 

za pomoc  zatapianych w betonie rub.

Ze wzgl dów bezpiecze stwa przy wej-

ciu na posesj  warto zainstalowa  lampy 

z czujnikami ruchu, które zapalaj  si , gdy 

kto  przechodzi obok nich.

Podjazdy i schody. Schody powinno si

o wietla  tak, by na stopniach nie tworzy-

y si  cienie, bo mog oby to grozi  upad-

kiem. Do o wietlenia podjazdów naj-

cz ciej stosuje si  oprawy 

najazdowe. S  odporne na uderzenia i po 

wi kszo ci z takich lamp mo na je dzi  sa-

mochodem (je li producent dopu ci  takie 

obci enie). Umieszcza si  je w szczelnych 

i mocnych stalowych oprawach. Nadaj  si

równie  do pod wietlania oczek wodnych 

(s  wodoszczelne). Podjazd i zej cie do piw-

nicy mo na zaznaczy  równie  lampami 

lub diodami LED montowanymi w na-

wierzchni. 

Taras. Je li jest zadaszony, mo -

na o wietla  go lamp  zawieszo-

n  nad sto em lub reflektorka-

mi montowanymi w daszku. 

Do o wietlenia tarasu nieza-

daszonego mo na zastosowa  ni-

skie s upki ogrodowe zamontowane 

w posadzce, trawniku lub na raba-

tach, a tak e kinkiety mocowane do 

ciany oraz niewysokie s upki lub opra-

wy najazdowe wpuszczane w pod og .

Oczko wodne. Mo e by  o wietlane lam-

pami ustawionymi na brzegu i ukrytymi 

w zieleni lub podwodnymi albo p ywaj -

cymi reflektorkami. Wszystkie musz  mie

hermetyczne obudowy, przeznaczone do 

kontaktu z wod . Lampy p ywaj ce to klo-

sze z tworzywa, najcz ciej w postaci kul, 

mocowane do niezatapialnych podstaw 

Przed zakupem lamp ogrodowych warto 

sprawdzi , jakim napi ciem mog  by

zasilane i czy da si  w nich zastosowa

energooszcz dne ród a wiat a

Pod czenia do instalacji elektrycznej nie wymagaj

lampy zasilane energi  s oneczn . W koszu takiej lampy 

znajduje si  ogniwo s oneczne, które aduje si  przez ca y

dzie . Wi kszo  lamp ma czujnik zmierzchowy, zapalaj

si  wi c samoczynnie po zapadni ciu zmroku.  Ca odzienne 

adowanie ogniwa s onecznego przez naturalne wiat o wy-

starcza na wiecenie przez 8 godzin w nocy. Lampy s o-

neczne nie wiec  jednak jasno, nie s  wi c efektywnym 

ród em wiat a, a jedynie lekko roz wietlaj c  ogrodowe 

ciemno ci dekoracj . Wystarcz  do zbudowania nastroju 

lub wyznaczenia przebiegu traktu w ogrodzie.

Zamiast pr du

 Lampy z ogniwem s onecznym wymagaj adowania na s o cu,
nie nale y wi c montowa  ich w cienistych zak tkach ogrodu

fo
t.
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Planuj c o wietlenie cie ki do domu, warto 

pami ta  o zachowaniu proporcji: im krótsza 

droga, tym ni sze s upki

beton

podsypka 

wirowa

podsypka 

wirowa

grunt

 Oprawy najazdowe montuje si
w utwardzonej (betonowej) nawierzchni (a) 
lub w gruncie (b)

a

b

 Na podje dzie do domu i gara u nalepiej 
zainstalowa  czujniki ruchu, reaguj ce na 
zbli aj cy si  samochód

fo
t.
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 Oprawy najazdowe wytrzymuj  obci enie 
kó  samochodu, idealnie wi c sprawdzaj  si
na podjazdach

fo
t.
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redniej wysoko ci s upki zamontowane 
do pod o a nie tylko o wietlaj  minitaras, ale 
równie  ogrodow  ro linno  (a) i przestrze
wokó  basenu (b) lub oczka wodnego (c)

fo
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z tworzywa sztucznego. Oprawy przezna-

czone do pracy w zanurzeniu musz  by

zasilane niskim napi ciem 12 lub 24 V, wy-

magaj  wi c zastosowania transformatora.

Je li chcemy w oczku mie  pod wietla-

n  fontann , mo emy kupi  gotowy zestaw 

z lampami podwodnymi. S  one przymo-

cowane do podstawy fontanny na sta e lub 

na obracaj cych si  wokó  niej ramionach. 

Montuje si  je w koszu filtra pompy lub 

w uchwycie do dyszy fontannowej. 

Ro liny, detale architektoniczne. Do ich 

o wietlania stosuje si  najcz ciej reflek-

torki umieszczane bezpo rednio na zie-

mi lub niewysokich podstawach, umo li-

wiaj ce zmian  kierunku padania wiat a. 

Warto je umocowa  tak, by by y zamasko-

wane ro linami. Mo na je zamontowa

do ciany elewacji lub ustawi  na trawie 

– na ostrzu wbijanym w grunt lub przy-

kr ci rubami do utwardzonego pod o-

a albo fundamentu. Reflektory najcz ciej 

umieszcza si  na podsypce wirowej i ota-

cza wirem lub betonem. Musz  mie  her-

metyczne obudowy i oprawy odporne na 

uderzenia. Mog  by  zasilane napi ciem 

niskim lub sieciowym.

Instalacja elektryczna
Od tego, jakim napi ciem (12, 24 czy 230 V) 

b dzie zasilane o wietlenie ogrodowe, zale-

y dopuszczalna moc lamp oraz mo liwo

W ogrodzie warto te  zaplanowa  miejsca na 

s upki z gniazdkami elektrycznymi (z zabezpie-

czeniem co najmniej IP44), do których b dzie 

mo na pod czy  kosiark  i o wietlenie choinki

fo
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 Oprawy o wietleniowe umieszczone w oczku 
wodnym musz  mie  klas  ochronno ci
elektrycznej III i stopie  szczelno ci IP68

fo
t.
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 Efektownie pod wietlona wodna kaskada 
doda ogrodowi wyj tkowego uroku

fo
t.
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a
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t.
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Do eksponowania dekoracyjnych 
ro lin lub detali ogrodu 
najcz ciej stosuje si  reflektorki 
z mo liwo ci  regulowania k ta 
padania wiat a
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pod czania do instalacji zewn trznej do-

datkowych urz dze , np. elektronarz dzi 

ogrodowych lub grilla elektrycznego.

Instalacja niskiego napi cia

Niskie napi cie, czyli 12 lub 24 V, jest ko-

rzystne tylko na niewielkich dzia kach, 

z kilkoma punktami o wietleniowymi roz-

mieszczonymi na przyk ad wzd u  doj cia 

do budynku. 

Do wykonania takiej instalacji mo na u y

dowolnego kabla i u o y  go w gruncie na do-

wolnej g boko ci i w dowolny sposób. Dla za-

bezpieczenia przed uszkodzeniem podczas 

prac w ogrodzie kabel warto umie ci  w kar-

bowanej rurce ochronnej. Przekrój y  w prze-

wodzie nale y dobra  do d ugo ci instalacji 

oraz jej obci enia. Liczba y  zale y od tego, 

iloma obwodami b dziemy chcieli niezale nie 

sterowa . W miejscach przewidzianych do za-

montowania lamp przewody wyprowadza si

ponad grunt na wysoko  oko o 1 m.

Instalacja z napi ciem sieciowym

Zasilanie o wietlenia napi ciem siecio-

wym 230 V jest wskazane na du ych pose-

sjach, na których planowane s  liczne ró-

d a wiat a. 

Na tak  instalacj  trzeba u y  kabla o od-

porno ci napi ciowej izolacji do 1 kV (sym-

bol YKY) i przekroju y  – 2,5 mm2.

Kable uk ada si  w wykopie na g boko ci 

70 cm. Do zasilania pojedynczego obwodu 

wystarczy kabel trój y owy, ale do zasilania 

trzech obwodów konieczny b dzie pi cio y-

owy. Je li w jednym obwodzie sk adaj cym 

si  z kilku lamp pierwsza i ostatnia lampa 

znajd  si  w zbli onej odleg o ci od zasila-

nia, to warto zastosowa  tzw. zasilanie pier-

cieniowe i przewód zasilaj cy wszystkie te 

fo
t.
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 Lampy ogrodowe najcz ciej maj  oprawy 
wykonane ze szk a

Dla u atwienia sterowania o wietleniem i tym samym oszcz dnego zu ywania energii elek-

trycznej, o wietlenie ogrodowe warto wyposa y  w specjalne czujniki.

Czujniki ruchu – kontroluj  okre lony obszar wokó  lampy. Gdy w tej strefie znajdzie si

cz owiek lub pojazd, lampa w czy si  i b dzie j  o wietla  przez zaprogramowany czas (od 

5 sekund do 4 minut). Praca czujnika nie ogranicza si  tylko do o wietlania drogi do domu, 

ale mo e on równie  „namierza ” np. intruzów na terenie posesji. Czujnik obserwuje obszar 

w promieniu 5–15 m, a jego maksymalny zasi g to najcz ciej 130° w pionie lub 140° w po-

ziomie, cho  dost pne s  równie  czujniki, które mog  obejmowa  360° zarówno w pionie, 

jak i w poziomie.

Czujniki zmierzchowe – w czaj  lampy, gdy zapadnie zmrok i  wy czaj  je, gdy wsta-

je dzie . Taki czujnik mierzy nat enie wiat a, nie mo e by  usytuowany zbyt nisko ani te

w cieniu czy w strefie o wietlanej przez lamp , bo wtedy jego dzia anie b dzie zak ócone. 

W cznik z programatorem czasu – umo liwia nastawianie godziny, o której o wietlenie 

ma by  w czone i wy czone. Zwykle b dzie to czas od zmroku do witu, jak przy zastoso-

waniu w cznika zmierzchowego, ale wi ksza jest mo liwo  zmian i nie ma ryzyka, e kto

niepowo any wy czy nam o wietlenie (np. przez pod wietlenie sondy czujnika zmierzcho-

wego). Zastosowanie czujników zapewnia 

wi ksze bezpiecze stwo, wy szy komfort 

i maksymaln  oszcz dno  energii elek-

trycznej.

Instalacja inteligentna – jest najwygod-

niejszym sposobem sterowania o wietle-

niem ogrodu. Umo liwia programowanie 

czasu wiecenia lamp i tworzenie scen 

wietlnych dostosowanych do okre lonych 

sytuacji oraz sterowanie wiat em z ka de-

go miejsca w domu, a tak e przez Internet 

czy komórk .

Wygodnie i oszcz dnie

Sterowanie o wietleniem zewn trznym 
za pomoc  instalacji inteligentnej jest 

najwygodniejsze. Niestety wyposa enie domu 
w najprostszy system kosztuje kilkana cie 

tysi cy z otych, a w najbardziej rozbudowany 
– kilkadziesi t tysi cy

fo
t.
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 Wieczorne biesiadowanie umil  drobne lampki zawieszone na drzewach

fo
t.
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lampy u o y  w postaci p tli wychodz cej 

z punktu zasilania i powracaj cej do niego. 

Dzi ki temu lampy b d  zasilane dwustron-

nie i w razie uszkodzenia fragmentu instala-

cji b d  nadal dzia a .

Prowadzenie kabli

Je li w ogrodzie ma by  kilka obwodów 

o wiet leniowych (na przyk ad kilka w cza-

nych odr bnie grup lamp lub lampy zasila-

ne ró nym napi ciem), to obwody te nale y

wyodr bni  z g ównego obwodu zasilaj ce-

go o wietlenie zewn trzne i pod czy  je do 

odpowiednich aparatów steruj cych, a do ob-

wodów, które maj  zasila  lampy niskonapi -

ciowe (na 12 lub 24 V), pod czy  transforma-

tory i dodatkowe bezpieczniki montowane za 

transformatorem (po stronie niskonapi cio-

wej).

Wszystkie te urz dzenia i bezpieczniki 

warto zamontowa  w oddzielnej rozdzielni-

cy umieszczonej np. w gara u, a przewody 

zasilaj ce wyprowadzi  na zewn trz w rur-

kach poprowadzonych po cianie domu.

Wybór lamp
Z metalu czy z tworzywa?

Lampy zewn trzne produkuje si  z two-

rzyw sztucznych, stopów aluminium i e-

liwa. Te z tworzyw sztucznych s  lekkie 

i nie rdzewiej  – s  najta sze, ale i najmniej 

trwa e. Bardziej odporne na uszkodzenia s

lampy z aluminium i stali. Wysokie latarnie 

ogrodowe wykonuje si  najcz ciej z eliwa.

Poniewa  s  bardzo ci kie, do ich monta u

mo e by  niezb dny d wig.

Oprawy wykonuje si z tworzyw sztucz-

nych (poliw glanu) lub szk a odpornego na 

uderzenia i wysok  temperatur . Mog  by

przezroczyste lub matowe. Maj  przeró ne

kszta ty.

Tradycyjne czy energooszcz dne?

Wybieraj c lampy, powinni my dopasowa

je do oczekiwanego efektu o wietlania i na-

pi cia, jakim maj  by  zasilane, do miejsca, 

w którym b d  zamontowane, i czasu, jaki 

maj wieci :

arówki tradycyjne – mo na montowa

tam, gdzie b d wieci y przez krótki czas, 

ród a energooszcz dne: wietlówki kom-

paktowe, halogeny, diody LED – nale y zain-

stalowa  do sta ego o wietlenia, bo zu ywaj

one kilkakrotnie mniej energii w porówna-

niu ze zwyk ymi arówkami.

Wszystkie, a wi c tak e zewn trzne obwody elektryczne musz  by  zabezpieczone w ta-

blicy rozdzielczej wy cznikami: 

– nadmiarowopr dowym (dobranym do mocy obci enia),

– przeciwpora eniowym (ró nicowopr dowym).

Przewody zasilaj ce o wietlenie powinny by  poprowadzone w rurkach os onowych. 

Trasa, któr  b dzie prowadzony kabel zasilaj cy poszczególne lampy, nie mo e przebie-

ga  blisko du ych drzew, wzd u  fundamentów ani te  w odleg o ci mniejszej ni  80 cm od 

rur wodoci gowych.

Reflektory halogenowe montowane w podsufitce okapów lub daszków musz  by  przy-

stosowane do monta u w materia ach atwopalnych. 

Nale y kupowa  tylko takie lampy, które maj  wymagane oznaczenia:

– znak bezpiecze stwa B – oznaczaj cy, e produkt spe nia wymagania polskiej normy i ma 

aprobat  techniczn ;

– klas  ochronno ci okre laj c  rodzaj izolacji elektrycznej, która oznaczana jest cyfr

rzymsk ; lampy ogrodowe powinny mie  II klas  ochronno ci, lampy do oczek wodnych – 

klas  III.

– stopie  ochrony okre laj cy szczelno  oprawy, czyli kod IP uzupe niony dwucyfro-

w  liczb , pierwsza warto  (od 0 do 6) oznacza py oszczelno , druga (od 0 do 8) wodosz-

czelno .

Bezpiecze stwo

 Seria ogrodowych lamp z diodami LED

fo
t.

 P
ra

k
ti

k
e

r

Rodzaj lampy Zalecany kod IP

niskonapi ciowe (12 lub 24 V) IP21

zasilane napi ciem 230 V, w zale no ci 

od ich usytuowania: 

– kinkiety i lampy pod zadaszeniem minimum IP44

– wolno stoj ce, tzw. s upki IB55

– najazdowe IP65

– montowane w oczkach wodnych IP68

Kody IP zalecane zale nie od rodzaju lamp
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GALERIA O wietlenie zewn trzne

 BRILUX, FENO 13
– oprawa ogrodowa 

do oczek wodnych

173 z

LANGE UKASZUK, L 266
– lampa z czujnikiem ruchu

664 z

MILANTEX, BEL SENICO CUBIX FL 
– stoj ca oprawa ogrodowa

950 z

 BRILUX, FOGA KU
– cienna oprawa
ogrodowa

233 z

 KANLUX, EDEN EL-25
– cienna oprawa ogrodowa

120,78 z

 KANLUX, SIVA EL-40
– stoj ca oprawa ogrodowa

132,98 z

 KANLUX, MATMA MTX-70
– na wietlacz 

metalohalogenkowy

274,50 z

podajemy ceny brutto
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O wietlenie zewn trzne

 ES SYSTEM, SYSTEM POSTE_1 
– oprawa stoj ca

1466 z

559 z

PAULMANN, LED 99491
– oprawa najazdowa do wbudowania w pod o e

359 z

 MILANTEX, PSM Lightning UFO
– stoj ca oprawa ogrodowa

695 z

PAULMANN, LED 29007
– oprawa do wbudowania w pod o e

2970 z

LANGE UKASZUK, HS 152
– halogen z czujnikiem ruchu

248 z

od 64 z

PLEXIFORM, NAUTO LED
– oprawa najazdowa do wbudowania w pod o e

 BRILUX (ELGO), ASCAR 10B
– oprawa cienna

119 z

870 z

PLEXIFORM, BEL SENICO TEKA 
– kinkiet

 AURORA (ASTRO LIGHTING), 
MONTPARNASSE BRONZE – kinkiet
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