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WiÚcej
Ăwiatïa

fot. Spotline

W procesie widzenia – takĝe Ăwiatïa – najwaĝniejsze nie sÈ wcale oczy, lecz mózg. To on zbiera wszystkie dane i je interpretuje.
Nasze wraĝenia sÈ czÚsto sprzeczne z fizycznÈ charakterystykÈ ěródïa Ăwiatïa.
Po wprowadzeniu Ăwietlówek zauwaĝono ciekawe zjawisko. Przy
niewielkim natÚĝeniu (poniĝej 150 lx), w pomieszczeniu sïuĝÈcym do
wypoczynku, a nie pracy, ich stosunkowo „zimne” Ăwiatïo odbierane
jest jako ponure, podczas gdy w tej samej sytuacji „ciepïe” Ăwiatïo ĝarówek jest odczuwane jako przyjemne i odprÚĝajÈce.
¥wiatïo Ăwietlówek zmniejsza subiektywne wraĝenie gorÈca
w przegrzanych pomieszczeniach, natomiast Ăwiatïo ĝarówek – odbierane jako ciepïe – warto stosowaÊ w pomieszczeniach zbyt chïodnych. JeĂli pomieszczenia sÈ maïe i majÈ jasne Ăciany, to Ăwiatïo Ăwietlówek wydaje siÚ je nieco powiÚkszaÊ.
Kiedy czytamy lub wykonujemy czynnoĂci wymagajÈce rozróĝniania szczegóïów, Ăwiatïo ĝarówek subiektywnie odbieramy jako intensywniejsze niĝ Ăwiatïo Ăwietlówek, mimo ĝe ich strumieñ Ăwietlny
jest taki sam. W efekcie Ăwietlówka o mocy 21 W, która teoretycznie
powinna zastÈpiÊ zwykïÈ ĝarówkÚ 100 W, w praktyce okazuje siÚ odpowiednikiem jedynie ĝarówki o mocy ok. 75 W. Trzeba o tym pamiÚ-
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natÚĝenie Ăwiatïa

Dobre oĂwietlenie
wewnÈtrz domu zapewnia komfort, to
znaczy jest wystarczajÈco intensywne,
a jego ěródïa – wïaĂciwie rozmieszczone
i dobrane odpowiednio do charakteru
pomieszczeñ. W kaĝdym miejscu moĝe to
oznaczaÊ co innego.

¥wiatïo odbierane jako zimne musi byÊ bardziej intensywne byĂmy
uwaĝali je za wystarczajÈce

OĂwietlenie wewnÚtrzne

½ródïa Ăwiatïa

fot. Osram

¿arówki halogenowe, potocznie „halogeny”, majÈ w bañce pierwiastki z grupy chlorowców (nazywane wïaĂnie halogenami). Gazy te zwiÚkszajÈ skutecznoĂÊ ĂwietlnÈ (12–26 lm/W) i trwaïoĂÊ (2000–3500 h) takiej
ĝarówki, jednak pod warunkiem ĝe w caïej bañce panuje temperatura
co najmniej 250°C. Dlatego „halogeny” majÈ mniejsze bañki niĝ ĝarówki tradycyjne i osiÈgajÈ wyĝszÈ temperaturÚ. ¿arówki halogenowe mogÈ byÊ zasilane bezpoĂrednio z sieci
230 V lub przez zasilacz (6–24 V). Produkuje siÚ
je z róĝnymi rodzajami trzonków, o czym trzeba
pamiÚtaÊ przy wymianie.
Uwaga! Bañki ĝarówki halogenowej nie wolno
dotykaÊ palcami, bo pozostawione zanieczyszczenia skracajÈ jej ĝywotnoĂÊ. JeĂli juĝ nam siÚ to
przydarzy, trzeba jÈ przetrzeÊ spirytusem.
Oddanie barw przez ĝarówki halogenowe jest
bardzo dobre. NajczÚĂciej problemem w ich przypadku jest nadmierne skupienie strumienia Ăwiatïa,
czemu sprzyja niewielka powierzchnia samej
¿arówka halogeno- ĝarówki. Powoduje to niekorzystny rozkïad
wa moĝe mieÊ takĝe
Ăwiatïa i nadmierne kontrasty na oĂwietlonej
wielkoĂÊ i ksztaït klasycznej ĝarówki
powierzchni.

taÊ, gdy zapada decyzja wymiany ĝarówek
na Ăwietlówki. Na opakowaniach producenci
podajÈ bowiem moc odpowiadajÈcÈ tej samej
wielkoĂci strumienia Ăwietlnego, a nie naszemu subiektywnemu wraĝeniu. Trzeba teĝ pamiÚtaÊ, ĝe Ăwietlówki gorszej jakoĂci mogÈ
powodowaÊ mÚczÈce tÚtnienie Ăwiatïa.

¥wietlówki (lampy fluorescencyjne) rurowe, powszechnie, choÊ niewïaĂciwie zwane „jarzeniówkami”. DziaïajÈ na zupeïnie innej zasadzie niĝ
ĝarówki. WewnÈtrz rury prÈd powoduje wzbudzenie atomów rtÚci (w jej
oparach), wskutek czego atomy te wypromieniowujÈ Ăwiatïo nadfioletowe (niewidzialne). ¥wiatïo to pada na wewnÚtrznÈ powierzchniÚ rury
pokrytÈ luminoforem i to on emituje Ăwiatïo widzialne; od skïadu i jakoĂci luminoforu zaleĝy barwa Ăwiatïa.
¥wietlówki rurowe wymagajÈ specjalnych opraw, z którymi zintegrowany jest statecznik niezbÚdny do ich dziaïania. ¥wietlówki sÈ energooszczÚdne (40–100 lm/W), majÈ duĝÈ trwaïoĂÊ (6 000–16 000 h),
z dobrej jakoĂci luminoforem zapewniajÈ teĝ doskonaïe oddanie
barw. Lepiej wybieraÊ Ăwietlówki z nowoczesnym statecznikiem
elektronicznym, a nie indukcyjnym, bo wtedy nie wystÚpuje praktycznie tÚtnienie Ăwiatïa, bÚdÈce zmorÈ Ăwietlówek starego typu.
Nawet w peïni sprawna Ăwietlówka ze statecznikiem indukcyjnym
gaĂnie i zapala siÚ 100 razy na sekundÚ i choÊ tego nie dostrzegamy,
jest to mÚczÈce dla oczu. Taki statecznik czÚsto ulega teĝ uszkodzeniu i tÚtnienie Ăwiatïa staje siÚ wyraěnie dostrzegalne. ¥wietlówki nie
osiÈgajÈ peïnego strumienia Ăwietlnego od razu po wïÈczeniu, a ich ĝywotnoĂÊ skraca siÚ, jeĂli sÈ czÚsto wïÈczane i wyïÈczane. ¥wietlówki
rurowe sÈ szczególnie przydatne w miejscach wymagajÈcych równomiernego, intensywnego oĂwietlenia duĝych powierzchni, np. dïugiego blatu roboczego.
¥wietlówki kompaktowe dziaïajÈ tak samo jak
Ăwietlówki rurowe, od których róĝniÈ siÚ tylko
ksztaïtem. Ich rurki majÈ bardzo maïÈ ĂrednicÚ
i sÈ uksztaïtowane w kilka pÚtli, a statecznik jest
umieszczony w trzonku (zwykle z gwintem E27).
W zasadzie pasujÈ do takich samych opraw jak
zwykïe ĝarówki, w praktyce trzeba siÚ jednak liczyÊ z tym, ĝe sÈ od nich nieco dïuĝsze i z pïytkich opraw bÚdÈ wystawaÊ.
fot. Philips

fot. Kandel

¿arówki tradycyjne to szklane bañki z umieszczonym wewnÈtrz ĝarnikiem z drutu wolframowego, który pod wpïywem przepïywu prÈdu rozgrzewa siÚ do temperatury ponad 2000°C i zaczyna
ĂwieciÊ. W bañkach ĝarówek maïej mocy (do
25 W) tworzy siÚ próĝniÚ, a bañki ĝarówek
wiÚkszej mocy wypeïnia siÚ mieszaninÈ argonu z azotem.
Bañki moĝna teĝ wypeïniÊ
kryptonem lub nawet drogim
ksenonem (ten ostatni gaz stosuje siÚ gïównie w ĝarówkach
samochodowych o niewielkiej pojemnoĂci bañki).
Klasyczne ĝarówki sÈ tanie,
majÈ prostÈ budowÚ, sÈ niezaDo ozdobnego ĝyrandola o tradycyjnej
wodne i nie wymagajÈ zasilaczy. formie najlepiej pasujÈ równie tradycyjne
Produkuje siÚ je w wielu warian- ĝarówki
tach róĝniÈcych siÚ rozmiarami gwintu trzonka: E27 lub E14 (miniaturowy) oraz ksztaïtem i wielkoĂciÈ bañki. Ich najwiÚkszÈ wadÈ jest sïaba
skutecznoĂÊ Ăwietlna (8–20 lm/W), a wiÚc wysoki koszt eksploatacji. SÈ
przy tym maïo trwaïe (ich czas Ăwiecenia wynosi jedynie 1000–1500 h)
i bardzo wraĝliwe na poziom napiÚcia: wystarczy jego spadek o 5% (218 V
zamiast 230 V), by strumieñ Ăwietlny spadï o prawie 20%.

Diody elektroluminescencyjne, czyli LED to
chyba najszybciej rozwijajÈca siÚ w ostatnich
latach grupa ěródeï Ăwiatïa. SÈ bardzo trwaïe
¥wietlówki kom(20 000–50 000 h), a przy tym energooszczÚdne paktowe majÈ naj(20–40 lm/W). WymagajÈ zasilania prÈdem o ni- czÚĂciej stateczskim napiÚciu 6–24 V, sÈ odporne na wstrzÈsy nik elektroniczny
umieszczony
i niewraĝliwe na czÚstoĂÊ wïÈczania i wyïÈcza- w trzonku
nia. MogÈ dawaÊ Ăwiatïo barwne lub biaïe, a niektóre konstrukcje diodowych ěródeï Ăwiatïa umoĝliwiajÈ pïynnÈ zmianÚ jego barwy (zawierajÈ kilka niezaleĝnie zasilanych diod barwnych).
Diody nie sÈ jeszcze zbyt popularne i zazwyczaj sïuĝÈ jako oĂwietlenie dekoracyjne.

Takĝe nasza zdolnoĂÊ do poprawnej oceny barw przedmiotów jest bardzo skomplikowana. Nie mamy z tym problemów
w Ăwietle ĝarówek oraz najlepszych
Ăwietlówek, tzw. trójpasmowych oraz
Ăwietlówek „de Luxe”. Natomiast juĝ Ăwietlówki standardowe mogÈ wyraěnie faïszo-

waÊ kolory. Trzeba to uwzglÚdniÊ, bo przy
zmianie oĂwietlenia z naturalnego
na sztuczne zmieni siÚ np. odcieñ Ăcian
w pomieszczeniu, ponadto ěle oddajÈce
barwy oĂwietlenie w kuchni i jadalni moĝe
zepsuÊ wyglÈd ĝywnoĂci oraz gotowych
potraw.
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Parametry Ăwiatïa
NatÚĝenie Ăwiatïa. WartoĂÊ tego parametru mówi o tym, jak intensywnie oĂwietlona jest dana powierzchnia (przedmiot). Jego wartoĂÊ
podaje siÚ w luksach (lx). Minimalne wymagane natÚĝenie Ăwiatïa
w danym miejscu zaleĝy od rodzaju naszej aktywnoĂci np.:
300–500 lx czytanie;
500–750 lx robienie szkiców i rysunków;
1000–1500 lx szycie, prace wymagajÈce precyzji;
10 000–100 000 lx w polu operacyjnym chirurga.
Strumieñ Ăwietlny. To iloĂÊ Ăwiatïa emitowana przez jego ěródïo.
Ten parametr pozwala porównywaÊ np. ĝarówki i Ăwietlówki, gdyĝ
z powodu zupeïnie innej konstrukcji potrzebujÈ innej iloĂci energii,
by daÊ tyle samo Ăwiatïa. WielkoĂÊ strumienia Ăwietlnego podaje siÚ
w lumenach (lm). Informacja ta znajduje siÚ na opakowaniach Ăwietlówek, ale jako wartoĂÊ bardziej przemawiajÈca do wyobraěni, podaje siÚ teĝ jakÈ moc miaïaby klasyczna ĝarówka emitujÈca taki sam
strumieñ Ăwietlny.
SkutecznoĂÊ Ăwietlna. Jest to stosunek wielkoĂci strumienia Ăwietlnego (iloĂci emitowanego Ăwiatïa) do pobieranej mocy prÈdu. WartoĂÊ
tego parametru jest miarÈ energooszczÚdnoĂci – im jest wyĝsza, tym
ěródïo Ăwiatïa jest bardziej energooszczÚdne. NajmniejszÈ skutecznoĂÊ ĂwietlnÈ majÈ tradycyjne ĝarówki, bo w nich wiÚkszoĂÊ energii
zamieniana jest na ciepïo. JednostkÈ jest lumen/wat (lm/W).
Temperatura barwowa. Pozwala bardzo prosto (jednÈ liczbÈ) opisaÊ barwÚ emitowanego Ăwiatïa. Ciaïo doskonale czarne rozgrzane
do okreĂlonej temperatury emituje Ăwiatïo o konkretnej barwie, z którÈ moĝna porównaÊ np. barwÚ Ăwiatïa ĝarówki. Im jest niĝsza, tym
bliĝej Ăwiatïu do czerwieni, i odbieramy je jako cieplejsze, bo takÈ
barwÚ ma Ăwiatïo ogniska czy Ăwiecy. Na drugim krañcu skali znajduje siÚ Ăwiatïo biaïe i niebieskawobiaïe, odbierane jako „chïodne”
(to barwa intensywnego Ăwiatïa sïonecznego).

Uwaga! WartoĂÊ
temperatury barwowej informuje, czy Ăwiatïo pochodzÈce z danego
ěródïa jest odbierane przez czïowieka jako ciepïe lub chïodne,
nie przesÈdza jednak, czy bÚdziemy
w stanie prawidïowo oceniÊ barwy oĂwietlonych
nim przedmiotów.
TemperaturÚ barwowÈ podaje siÚ
w kelwinach (K).
Oddanie barw.
Nie w kaĝdym
Ăwietle jesteĂmy
Temperatura barwowa Ăwiatïa sïonecznego i ěródeï Ăwiatïa sztucznego
w stanie poprawnie oceniÊ barwy
przedmiotów. Nie mamy z tym problemów przy Ăwietle ĝarówek i najlepszych Ăwietlówek (trójpasmowych i de Luxe). Dlatego inne ěródïa
Ăwiatïa porównuje siÚ pod tym wzglÚdem wïaĂnie z tradycyjnymi ĝarówkami. Natomiast standardowe Ăwietlówki, a tym bardziej róĝnego
rodzaju lampy sïuĝÈce jako oĂwietlenie zewnÚtrzne potrafiÈ bardzo zafaïszowywaÊ naturalne barwy przedmiotów.
By porównaÊ róĝne ěródïa Ăwiatïa, wyznacza siÚ tzw. wskaěnik oddawania barw, jednak wïaĂciwa interpretacja jego wartoĂci jest bardzo trudna.

ChoÊ Ăwietlówki sÈ znacznie droĝsze, to ich zakup jest mimo wszystko bardziej opïacalny ze wzglÚdu na niskie koszty eksploatacji.
PrzeciÚtnie sÈ oĂmiokrotnie trwalsze (8000 godzin zamiast 1000 godzin), zuĝywajÈ przy tym okoïo piÚciokrotnie mniej energii niĝ ĝarówki
tradycyjne przy tej samej wielkoĂci strumienia Ăwietlnego (iloĂci emitowanego Ăwiatïa).
Oto porównanie caïkowitych kosztów uĝytkowania Ăwietlówki o mocy
21 W i zwykïej ĝarówki o odpowiadajÈcej jej mocy 100 W, w caïym okresie ich eksploatacji.
¥wietlówka kosztuje ok. 25 zï, a jej trwaïoĂÊ wynosi 8000 h.
W czasie jej eksploatacji trzeba by zuĝyÊ aĝ 8 ĝarówek (bo ich trwaïoĂÊ wynosi 1000 h) w cenie ok. 1,5 zï kaĝda, czyli 1,5 zï x 8 = 12 zï
Zaïóĝmy, ĝe koszt 1 kWh energii elektrycznej wynosi 0,5 zï. Koszt zuĝytej energii wyniesie wiÚc dla:
Ăwietlówki – 0,021 kW x 8000 h x 0,5 zï = 84 zï
ĝarówki – 0,1 kWh x 8000 h x 0,5 zï = 400 zï
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Caïkowity koszt zakupu i eksploatacji:
Ăwietlówki – 25 zï + 84 zï = 109 zï
ĝarówek – 12 zï + 400 zï = 412 zï
Nawet gdybyĂmy dostali ĝarówki za darmo, to i tak ich eksploatacja byïaby nieekonomiczna w porównaniu ze Ăwietlówkami.
Wyników porównania nie zmienia nawet
to, ĝe „chïodne” Ăwiatïo Ăwietlówek jest subiektywnie odczuwane jako mniej intensywne niĝ „ciepïe” Ăwiatïo ĝarówek. ¥wietlówek
nie warto jedynie stosowaÊ tam, gdzie ïatwo o ich uszkodzenie (wskutek wilgoci,
wstrzÈsów itp.), bo wtedy nie wykorzystamy ich trwaïoĂci.
Na opakowaniu Ăwietlówki producent podaje jej trwaïoĂÊ i moc ĝarówki, jakÈ zastÚpuje

fot. Philips

Czy warto zastÈpiÊ zwykïe ĝarówki Ăwietlówkami kompaktowymi?

OĂwietlenie wewnÚtrzne

fot. Spotline

b

Dekoracyjna lampa z diodowym ěródïem
Ăwiatïa (a) moĝe byÊ doskonaïym uzupeïnieniem dla silniejszej lampy peïniÈcej
funkcje uĝytkowe (b)

OĂwietlenie
pomieszczeñ

fot. Spotline

ChoÊ w kaĝdym pomieszczeniu potrzebne jest tzw. oĂwietlenie ogólne – najczÚĂciej
lampa zawieszona pod sufitem – to poprzestanie w caïym pomieszczeniu na takim jednym ěródle Ăwiatïa jest niepraktyczne. Do
czytania potrzebujemy intensywnego oĂwietlenia, a wiÚc lampa sufitowa musiaïaby byÊ
bardzo mocna, by odpowiednio rozĂwietliÊ caïy pokój, co byïoby nieekonomiczne,
a kiedy zechcielibyĂmy odpoczÈÊ, intensywne Ăwiatïo przeszkadzaïoby nam. Ponadto
nawet bardzo mocne ěródïo Ăwiatïa, ale zawieszone tuĝ pod sufitem, nie byïoby wystarczajÈce, bo wykonujÈc jakieĂ czynnoĂci
w pobliĝu Ăcian pomieszczenia zasïanialibyĂmy strumieñ Ăwiatïa wïasnym ciaïem.
Zamiast pojedynczego ěródïa Ăwiatïa lepiej
jest zatem rozmieĂciÊ ěródïa punktowe, by
a

Ăwieciïy tam, gdzie jest to rzeczywiĂcie potrzebne.
½ródïa Ăwiatïa mogÈ peïniÊ
funkcje uĝytkowe lub dekoracyjne (Ăwiatïa „efektowe”), ale
ïÈczenie tych funkcji w jednym ěródle moĝe byÊ niekorzystne. Ponadto kinkiet lub
ĝyrandol z kolorowymi szybkami, który ciekawie wyglÈda w dzieñ, po zmroku czÚsto
okazuje siÚ bezuĝyteczny, bo
takie wielobarwne oĂwietlenie jest irytujÈce.

Kuchnia. Poza
oĂwietleniem ogólnym dobrze oĂwietlone muszÈ byÊ przede
wszystkim blaty robocze, bo wiele czynnoĂci kuchennych wymaga precyzji, a niektóre – jak krojenie – sÈ nawet niebezpieczne.
Nad blatami najlepiej sprawdzajÈ siÚ ěródïa
Ăwiatïa umieszczone pod szafkami wiszÈcymi, poniĝej naszej linii wzroku. JeĂli Ăwiatïo
pada tylko ze Ărodka pomieszczenia lub jeĂli lampy (najczÚĂciej halogenowe) umieszczone sÈ przy górnej krawÚdzi szafek wiszÈcych, to na blatach jest ciemno, bo strumieñ
Ăwiatïa zasïaniamy wïasnym ciaïem.
Blat nie powinien byÊ zbyt bïyszczÈcy, poniewaĝ Ăwiatïo bÚdzie siÚ od niego odbijaÊ,
powodujÈc mÚczÈce refleksy.
Do oĂwietlania blatu roboczego najczÚĂciej stosuje siÚ ĝarówki halogenowe, bo sÈ
bardzo maïe i ïatwo je ukryÊ wraz z oprawami w zabudowie kuchni. Warto jednak wieb

OĂwietlenie blatu roboczego w kuchni: a) lampami umieszczonymi pod szafkami wiszÈcymi;
b) lampÈ umieszczonÈ pod sufitem lub w pobliĝu górnej krawÚdzi szafki wiszÈcej

fot. Osram

a

W kuchni najistotniejsze jest wïaĂciwe oĂwietlenie blatów roboczych

dzieÊ, ĝe „halogeny” powodujÈ bardzo duĝe
kontrasty i nie oĂwietlajÈ blatu równomiernie. Lepiej od nich sprawdzajÈ siÚ energooszczÚdne Ăwietlówki rurowe o bardzo maïej
Ărednicy (ok. 1,5 cm), dziÚki czemu mieszczÈca je oprawa ma tylko 4–5 cm wysokoĂci.
PozwalajÈ równomiernie oĂwietliÊ caïÈ powierzchniÚ roboczÈ, nie powodujÈ teĝ uciÈĝliwych odblasków.
Waĝne, by oĂwietlenie blatów dawaïo naturalne odwzorowanie barw – pozwala to
oceniÊ ĂwieĝoĂÊ produktów. Ten warunek
speïniajÈ ĝarówki (zwykïe i halogenowe)
oraz Ăwietlówki trójpasmowe i „de Luxe”.
OĂwietlenie pïyty kuchennej zapewnia
najczÚĂciej lampa w okapie.
Salon. Jeden ĝyrandol jako oĂwietlenie
ogólne to zwykle zbyt maïo, bo jeĂli umieĂcimy go centralnie, to kÈty pomieszczenia
bÚdÈ ciemne, dlatego czÚsto stosuje siÚ dwa.
Uwaga! ¿yrandol umieszczony wysoko
daje bardziej równomierny rozkïad Ăwiatïa
w pomieszczeniu, umieszczony nisko – tylko „plamÚ” Ăwiatïa na podïodze lub stole.
Dobrym uzupeïnieniem oĂwietlenia sufitowego sÈ kinkiety wïÈczane pojedynczo lub
grupami, bo pozwalajÈ lepiej sterowaÊ rozkïadem Ăwiatïa, co z kolei pozwala na wiÚkszÈ swobodÚ w aranĝacji pomieszczenia.
W salonie niezbÚdne jest takĝe dobre
Ăwiatïo umoĝliwiajÈce czytanie w fotelu.
W tej roli doskonale sprawdzajÈ siÚ lampy
stojÈce, najlepiej z dwiema ĝarówkami – jednÈ skierowanÈ ku górze, o funkcji dekoracyjnej, a drugÈ skierowanÈ ku doïowi, aby
oĂwietlaïa ksiÈĝkÚ lub gazetÚ.
JeĂli w salonie oglÈdamy telewizjÚ, ekran
odbiornika nie powinien byÊ jedynym ěró-
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ElektrycznoĂÊ i oĂwietlenie

Lustro w ïazience musi byÊ równomiernie
oĂwietlone. Inaczej na twarzy powstanÈ gïÚbokie
cienie

azienka. Tu niezbÚdne jest oĂwietlenie ogólne (sufitowe) i doĂÊ intensywne,
a przy tym równomierne oĂwietlenie lustra.
NajczÚĂciej montuje siÚ dwie lampy (kinkiety) po bokach lustra.
Oprawy muszÈ byÊ teĝ odporne na zachlapanie (klasy IP 44). W ïazience warto zadbaÊ o wïaĂciwe oddanie barw, a jeĂli dopuszczamy jakieĂ odchylenie, to tylko takie,
by barwa skóry wydawaïa siÚ nieco cieplejsza niĝ w rzeczywistoĂci. Do makijaĝu najlepsze jest takie Ăwiatïo, w jakim bÚdzie potem oglÈdany, dlatego najlepsze sÈ zestawy
po dwie róĝne lampy: jeden ze Ăwietlówkami o barwie dziennobiaïej (zbliĝonej do
Ăwiatïa sïonecznego) i drugi ze zwykïymi
ĝarówkami, jako typowym Ăwiatïem „wieczorowym”.
Sypialnie i pokoje dzieci. W sypialni
oĂwietlenie powinno byÊ ïagodne i ciepïe.
Silniejsze Ăwiatïo powinno byÊ punktowe: moĝe to byÊ ustawiona na stoliku nocnym lampa do czytania w ïóĝku. W pokojach dzieci i mïodzieĝy, które sïuĝÈ takĝe
do odrabiania lekcji, niezbÚdne jest wydzielenie strefy nocnej w pobliĝu ïóĝka oraz
strefy pracy – z biurkiem i komputerem.
OĂwietlenie miejsca do pracy podlega tym
samym reguïom, co gabinet.
Korytarz i hol. OĂwietlenie tych pomieszczeñ
nie musi byÊ bardzo intensywne (100–200 lx).
W pomieszczeniach tych warto zaplanowaÊ
dodatkowe, ïagodne oĂwietlenie dziaïajÈce
stale w godzinach nocnych („orientacyjne”).
W tej roli dobrze sprawdzi siÚ energooszczÚdne oĂwietlenie diodowe.
JeĂli w holu ma byÊ lustro, w jego pobliĝu
naleĝy umieĂciÊ dodatkowe ěródïo Ăwiatïa.
WïaĂciwie oĂwietlona ïazienka – centralnie
umieszczona lampa jako oĂwietlenie ogólne, kinkiety przy lustrze i zasilane bezpiecznym, bardzo niskim napiÚciem reflektory halogenowe nad wannÈ
fot. Galaxy
fot. Philips

Biurko w gabinecie powinno byÊ ustawione bokiem do okna. Do pisania, czytania i pracy przy
komputerze niezbÚdna jest takĝe dobra lampa

fot. Ikea

fot. Osram

fot. Sparthem

pa powinna znaleěÊ
siÚ po lewej stronie, a jeĂli leworÚczni – odwrotnie, byĂmy podczas pisania
nie zasïaniali sobie
Ăwiatïa rÚkÈ.
Stanowisko pracy przy komputerze musi byÊ oĂwietlone tak, by Ăwiatïo
nie odbijaïo siÚ od
ekranu – strumieñ
Ăwiatïa nie powiW tym salonie zrezygnowano z typowego oĂwietlenia ĝyrandolami. Umieszczone tuĝ pod sufitem lampy oĂwietlajÈ kanapÚ, w pobliĝu której stoi dodatnien padaÊ nañ bezkowo lampa do czytania. Punktowe oĂwietlenie stoïu zapewniajÈ natomiast
poĂrednio. Ponadto
nisko zawieszone oprawy
monitor nie powidïem Ăwiatïa: ciemnien staÊ na tle okna
noĂÊ powinna rozczy innego silneĂwietlaÊ lampa, która
go ěródïa Ăwiatïa,
nie moĝe odbijaÊ siÚ
by pracujÈcy przy
w ekranie. ½ródïo
komputerze nie byï
Ăwiatïa naleĝy ustaoĂlepiany na krawÚwiÊ wiÚc z boku, najdziach pola widzelepiej za telewizorem
nia. Dlatego moni(jeĂli nie jest zawietor i biurko najlepiej
szony na Ăcianie).
ustawiÊ bokiem do
Trzeba teĝ pamiÚokna. Lampa na biurW salonie poïÈczonym z jadalniÈ warto przewitaÊ o odpowiednim
ku powinna mieÊ
dzieÊ dodatkowe ěródïo Ăwiatïa równomiernie
oĂwietleniu stoïu, jegïÚbokÈ oprawÚ, by
oĂwietlajÈce stóï
Ăli salon peïni dodatstrumieñ Ăwiatïa byï
kowo funkcjÚ jadalni. Dobrze, jeĂli moĝna
skierowany na powierzchniÚ biurka i klawiaregulowaÊ jego intensywnoĂÊ, tak by uzyturÚ. NatÚĝenie Ăwiatïa, gdy patrzymy na moskaÊ róĝny nastrój przy posiïku. Warto zanitor oraz na klawiaturÚ i powierzchniÚ biurstosowaÊ oprawy na kilka ĝarówek, które
ka, powinno byÊ zbliĝone (i wynosiÊ ok. 500
moĝna wïÈczaÊ pojedynczo lub grupami lub
luksów), do czego wystarcza na biurku lamzastosowaÊ Ăciemniacz.
pa z ĝarówkÈ 60 W. Inaczej, jeĂli kontrasty sÈ
duĝe, nasz wzrok szybko siÚ zmÚczy.
Gabinet. W takim pomieszczeniu niezbÚdne
Uwaga! Ekran komputera podobnie jak telejest duĝe biurko z dobrÈ lampÈ do czytania
wizor nie moĝe byÊ jedynym ěródïem Ăwiatïa
i pisania. JeĂli jesteĂmy praworÚczni, to lam- w pomieszczeniu.
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OĂwietlenie wewnÚtrzne

Do sterowania oĂwietleniem sïuĝÈ nastÚpujÈce ïÈczniki instalacyjne.
Jednobiegunowe. SÈ to najprostsze jednoklawiszowe ïÈczniki, którymi moĝna wïÈczaÊ
lub wyïÈczaÊ tylko jedno ěródïo Ăwiatïa.

W holu trzeba szczególnie zadbaÊ o oĂwietlenie
schodów, bo potkniÚcie siÚ na nich moĝe byÊ niebezpieczne

fot. Philips

¥wiecznikowe. MajÈ dwa klawisze, którymi
moĝna wïÈczaÊ i wyïÈczaÊ dwa ěródïa Ăwiatïa
lub dwie grupy ĝarówek w duĝym ĝyrandolu.

Najlepiej, jeĂli bÚdÈ to kinkiety umieszczone
po bokach i dajÈce równomierne oĂwietlenie
(podobnie jak w ïazience).

¥ciemniacz warto zastosowaÊ gdy zaleĝy nam na bardzo
precyzyjnej regulacji natÚĝenia
Ăwiatïa

Ècznik schodowy z podĂwietleniem diodowym
– najlepszy wybór do dïugich korytarzy

fot. Osram

Pomieszczenia gospodarcze i piwnica.
OĂwietlenie tych pomieszczeñ musi byÊ odpowiednio intensywne (300–500 lx), by
umoĝliwiÊ wygodnÈ i bezpiecznÈ obsïugÚ kotïa c.o. czy teĝ posïugiwanie siÚ narzÚdziami. Szczególnie trzeba zadbaÊ o oĂwietlenie
schodów do piwnicy, które sÈ czÚsto strome.
Dodatkowe ěródïa Ăwiatïa przydadzÈ siÚ takĝe nad blatem roboczym lub stoïem warsztatowym. Oprawy powinny byÊ odporne na
uszkodzenia mechaniczne (np. osïoniÚte metalowÈ siatkÈ) i wnikanie pyïu (klasy IP 5X
lub IP 6X). Zwykle ze Ăwiatïa w takich pomieszczeniach nie korzystamy przez dïuĝszy czas, jego ěródïa nie muszÈ byÊ zatem
Zasilane z baterii diodowe ěródïo Ăwiatïa moĝe
oĂwietlaÊ póïki w spiĝarni

Schodowe. SÈ uĝyteczne, jeĂli tym samym
ěródïem Ăwiatïa chcemy sterowaÊ z dwóch
miejsc – na przykïad na górze i na dole schodów albo na krañcach dïugiego korytarza.
JeĂli pomiÚdzy ïÈcznikami schodowymi znajdÈ siÚ dodatkowo krzyĝowe, to za ich pomocÈ
równieĝ bÚdziemy mogli wïÈczaÊ i wyïÈczaÊ
Ăwiatïo.

¥ciemniacze. UmoĝliwiajÈ pïynnÈ regulacjÚ
natÚĝenia oĂwietlenia, sÈ jednak droĝsze niĝ
zwykïe ïÈczniki, a ponadto ubocznym skutkiem ich zastosowania jest znaczny spadek
skutecznoĂci Ăwietlnej ěródïa Ăwiatïa. JeĂli
zaleĝy nam na oszczÚdzaniu energii, to zamiast stosowaÊ Ăciemniacze, lepiej po prostu wyïÈczaÊ czÚĂÊ ěródeï Ăwiatïa.
DostÚpne sÈ Ăwietlówki energooszczÚdne zintegrowane ze Ăciemniaczem. Moĝna
nimi zastÈpiÊ dowolnÈ ĝarówkÚ, a stopniem Ăciemnienia sterowaÊ za poĂrednictwem zwykïego ïÈcznika. Szybkie wïÈczenie
i wyïÈczenie powoduje stopniowÈ zmianÚ wielkoĂci strumienia emitowanego przez
ĂwietlówkÚ, a jeĂli w tym czasie ponownie
naciĂniemy przycisk ïÈcznika, to chwilowa intensywnoĂÊ Ăwiecenia zostanie zapamiÚtana.

fot. Ospel

Sterowanie
oĂwietleniem

Zamiast ïÈczników schodowych i krzyĝowych moĝna zaïoĝyÊ przeïÈcznik bistabilny (montowany najczÚĂciej w rozdzielnicy)
i poïÈczyÊ z nim dowolnÈ liczbÚ ïÈczników
dzwonkowych (impulsowych). MogÈ byÊ
dowolnie rozmieszczone, a naciĂniÚcie dowolnego z nich spowoduje wïÈczenie (lub
wyïÈczenie) lampy.

fot. Ospel

OĂwietlenie ogólne sypialni powinno byÊ ïagodne i odprÚĝajÈce.
UzupeïniÈ je lampki do czytania

fot. Osram

energooszczÚdne, powinny byÊ za to niezawodne i niedrogie, bo
w niekorzystnych warunkach, jakie panujÈ
w kotïowni czy piwnicy (wilgoÊ, pyï, chïód),
ĝywotnoĂÊ ich bÚdzie
krótsza. MogÈ to byÊ
zatem zwykïe ĝarówki.

Èczniki podĂwietlane diodÈ. Takie ïÈczniki ïatwiej zlokalizowaÊ w ciemnoĂci. SÈ
szczególnie uĝyteczne w korytarzach, ïazienkach i pomieszczeniach gospodarczych.
Èczniki sterujÈce oĂwietleniem tradycyjnie umieszcza siÚ 1,4 m nad podïogÈ,
choÊ czasem stosuje siÚ takĝe niĝsze umiejscowienie – tak, by wygodniej mogïy siÚgnÈÊ do nich dzieci. WïaĂciwym miejscem
na ïÈcznik jest Ăciana przy drzwiach do pomieszczenia, po tej samej stronie co klamka,
bo wtedy dostÚp do niego jest wygodny i intuicyjny. JeĂli drzwi sÈ dwuskrzydïowe, to
ïÈczniki, np. schodowe, powinno siÚ umieĂciÊ po ich obu stronach.
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