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Dobre o wietlenie 

wewn trz domu za-

pewnia komfort, to

znaczy jest wystar-

czaj co intensywne, 

a jego ród a – w a ci-

wie rozmieszczone 

i dobrane odpowied-

nio do charakteru 

pomieszcze . W ka -

dym miejscu mo e to 

oznacza  co innego.

RAPORT

ELEKTRYCZNO
I O WIETLENIE

O wietlenie

wewn trzne

Jaros aw Antkiewicz

Wi cej 

wiat a
fot. Spotline

W procesie widzenia – tak e wiat a – najwa niejsze nie s  wca-

le oczy, lecz mózg. To on zbiera wszystkie dane i je interpretuje. 

Nasze wra enia s  cz sto sprzeczne z fizyczn  charakterystyk ró-

d a wiat a. 

Po wprowadzeniu wietlówek zauwa ono ciekawe zjawisko. Przy 

niewielkim nat eniu (poni ej 150 lx), w pomieszczeniu s u cym do 

wypoczynku, a nie pracy, ich stosunkowo „zimne” wiat o odbierane 

jest jako ponure, podczas gdy w tej samej sytuacji „ciep e” wiat o a-

rówek jest odczuwane jako przyjemne i odpr aj ce. 

wiat o wietlówek zmniejsza subiektywne wra enie gor ca

w przegrzanych pomieszczeniach, natomiast wiat o arówek – od-

bierane jako ciep e – warto stosowa  w pomieszczeniach zbyt ch od-

nych. Je li pomieszczenia s  ma e i maj  jasne ciany, to wiat o wie-

tlówek wydaje si  je nieco powi ksza .

Kiedy czytamy lub wykonujemy czynno ci wymagaj ce rozró nia-

nia szczegó ów, wiat o arówek subiektywnie odbieramy jako inten-

sywniejsze ni wiat o wietlówek, mimo e ich strumie wietlny 

jest taki sam. W efekcie wietlówka o mocy 21 W, która teoretycznie 

powinna zast pi  zwyk arówk  100 W, w praktyce okazuje si  od-

powiednikiem jedynie arówki o mocy ok. 75 W. Trzeba o tym pami -

wiat o odbierane jako zimne musi by  bardziej intensywne by my

uwa ali je za wystarczaj ce
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ta , gdy zapada decyzja wymiany arówek 

na wietlówki. Na opakowaniach producenci 

podaj  bowiem moc odpowiadaj c  tej samej 

wielko ci strumienia wietlnego, a nie nasze-

mu subiektywnemu wra eniu. Trzeba te  pa-

mi ta , e wietlówki gorszej jako ci mog

powodowa  m cz ce t tnienie wiat a.

Tak e nasza zdolno  do poprawnej oce-

ny barw przedmiotów jest bardzo skom-

plikowana. Nie mamy z tym problemów 

w wietle arówek oraz najlepszych 

wietlówek, tzw. trójpasmowych oraz 

wietlówek „de Luxe”. Natomiast ju wie-

tlówki standardowe mog  wyra nie fa szo-

wa  kolory. Trzeba to uwzgl dni , bo przy 

zmianie o wietlenia z naturalnego 

na sztuczne zmieni si  np. odcie cian 

w pomieszczeniu, ponadto le oddaj ce 

barwy o wietlenie w kuchni i jadalni mo e

zepsu  wygl d ywno ci oraz gotowych 

potraw.

arówki tradycyjne to szklane ba ki z umiesz-

czonym wewn trz arnikiem z drutu wolframowe-

go, który pod wp ywem przep ywu pr du rozgrze-

wa si  do temperatury ponad 2000°C i zaczyna 

wieci . W ba kach arówek ma ej mocy (do 

25 W) tworzy si  pró ni , a ba ki arówek 

wi kszej mocy wype nia si  mieszanin  ar-

gonu z azotem. 

Ba ki mo na te  wype ni

kryptonem lub nawet drogim 

ksenonem (ten ostatni gaz sto-

suje si  g ównie w arówkach 

samochodowych o niewiel-

kiej pojemno ci ba ki).

Klasyczne arówki s  tanie, 

maj  prost  budow , s  nieza-

wodne i nie wymagaj  zasilaczy. 

Produkuje si  je w wielu warian-

tach ró ni cych si  rozmiarami gwintu trzonka: E27 lub E14 (miniaturo-

wy) oraz kszta tem i wielko ci  ba ki. Ich najwi ksz  wad  jest s aba 

skuteczno wietlna (8–20 lm/W), a wi c wysoki koszt eksploatacji. S

przy tym ma o trwa e (ich czas wiecenia wynosi jedynie 1000–1500 h) 

i bardzo wra liwe na poziom napi cia: wystarczy jego spadek o 5% (218 V 

zamiast 230 V), by strumie wietlny spad  o prawie 20%.

arówki halogenowe, potocznie  „halogeny”, maj  w ba ce pierwiast-

ki z grupy chlorowców (nazywane w a nie halogenami). Gazy te zwi k-

szaj  skuteczno wietln  (12–26 lm/W) i trwa o  (2000–3500 h) takiej 

arówki, jednak pod warunkiem e w ca ej ba ce panuje temperatura 

co najmniej 250°C. Dlatego „halogeny” maj  mniejsze ba ki ni arów-

ki tradycyjne i osi gaj  wy sz  temperatur . arówki ha-

logenowe mog  by  zasilane bezpo rednio z sieci 

230 V lub przez zasilacz (6–24 V). Produkuje si

je z ró nymi rodzajami trzonków, o czym trzeba 

pami ta  przy wymianie. 

Uwaga! Ba ki arówki halogenowej nie wolno 

dotyka  palcami, bo pozostawione zanieczysz-

czenia skracaj  jej ywotno . Je li ju  nam si  to 

przydarzy, trzeba j  przetrze  spirytusem. 

Oddanie barw przez arówki halogenowe jest 

bardzo dobre. Najcz ciej problemem w ich przy-

padku jest nadmierne skupienie strumienia wiat a, 

czemu sprzyja niewielka powierzchnia samej 

arówki. Powoduje to niekorzystny rozk ad 

wiat a i nadmierne kontrasty na o wietlonej 

powierzchni. 

wietlówki (lampy fluorescencyjne) rurowe, powszechnie, cho  niew a-

ciwie zwane „jarzeniówkami”. Dzia aj  na zupe nie innej zasadzie ni

arówki. Wewn trz rury pr d powoduje wzbudzenie atomów rt ci (w jej 

oparach), wskutek czego atomy te wypromieniowuj wiat o nadfiole-

towe (niewidzialne). wiat o to pada na wewn trzn  powierzchni  rury 

pokryt  luminoforem i to on emituje wiat o widzialne; od sk adu i  ja-

ko ci luminoforu zale y barwa wiat a. 

wietlówki rurowe wymagaj  specjalnych opraw, z którymi zintegro-

wany jest statecznik niezb dny do ich dzia ania. wietlówki s  ener-

gooszcz dne (40–100 lm/W), maj  du  trwa o  (6 000–16 000 h), 

z dobrej jako ci luminoforem zapewniaj  te  doskona e oddanie 

barw. Lepiej wybiera wietlówki z nowoczesnym statecznikiem 

elektronicznym, a nie indukcyjnym, bo wtedy nie wyst puje prak-

tycznie t tnienie wiat a, b d ce zmor wietlówek starego typu. 

Nawet w pe ni sprawna wietlówka ze statecznikiem indukcyjnym 

ga nie i zapala si  100 razy na sekund  i cho  tego nie dostrzegamy, 

jest to m cz ce dla oczu. Taki statecznik cz sto ulega te  uszkodze-

niu i t tnienie wiat a staje si  wyra nie dostrzegalne. wietlówki nie 

osi gaj  pe nego strumienia wietlnego od razu po w czeniu, a ich y-

wotno  skraca si , je li s  cz sto w czane i wy czane. wietlówki 

rurowe s  szczególnie przydatne w miejscach wymagaj cych równo-

miernego, intensywnego o wietlenia du ych powierzchni, np. d ugie-

go blatu roboczego. 

wietlówki kompaktowe dzia aj  tak samo jak 

wietlówki rurowe, od których ró ni  si  tylko 

kszta tem. Ich rurki maj  bardzo ma rednic

i s  ukszta towane w kilka p tli, a statecznik jest 

umieszczony w trzonku (zwykle z gwintem E27). 

W zasadzie pasuj  do takich samych opraw jak 

zwyk e arówki, w praktyce trzeba si  jednak li-

czy  z tym, e s  od nich nieco d u sze i z p yt-

kich opraw b d  wystawa .

Diody elektroluminescencyjne, czyli LED to 

chyba najszybciej rozwijaj ca si  w ostatnich 

latach grupa róde wiat a. S  bardzo trwa e

(20 000–50 000 h), a przy tym energooszcz dne 

(20–40 lm/W). Wymagaj  zasilania pr dem o ni-

skim napi ciu 6–24 V, s  odporne na wstrz sy 

i niewra liwe na cz sto  w czania i wy cza-

nia. Mog  dawa wiat o barwne lub bia e, a nie-

które konstrukcje diodowych róde wiat a umo liwiaj  p ynn  zmia-

n  jego barwy (zawieraj  kilka niezale nie zasilanych diod barwnych). 

Diody nie s  jeszcze zbyt popularne i zazwyczaj s u  jako o wietle-

nie dekoracyjne.

ród a wiat a

 Do ozdobnego yrandola o tradycyjnej 

formie najlepiej pasuj  równie tradycyjne 

arówki

arówka halogeno-

wa mo e mie  tak e

wielko  i kszta t kla-

sycznej arówki

wietlówki kom-

paktowe maj  naj-

cz ciej statecz-

nik elektroniczny 

umieszczony 

w trzonku
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Nat enie wiat a. Warto  tego parametru mówi o tym, jak inten-

sywnie o wietlona jest dana powierzchnia (przedmiot). Jego warto

podaje si  w luksach (lx). Minimalne wymagane nat enie wiat a

w danym miejscu zale y od rodzaju naszej aktywno ci np.:

300–500 lx czytanie;

500–750 lx robienie szkiców i rysunków;

1000–1500 lx szycie, prace wymagaj ce precyzji;

10 000–100 000 lx w polu operacyjnym chirurga.

Strumie wietlny. To ilo wiat a emitowana przez jego ród o. 

Ten parametr pozwala porównywa  np. arówki i wietlówki, gdy

z powodu zupe nie innej konstrukcji potrzebuj  innej ilo ci energii, 

by da  tyle samo wiat a. Wielko  strumienia wietlnego podaje si

w lumenach (lm). Informacja ta znajduje si  na opakowaniach wie-

tlówek, ale jako warto  bardziej przemawiaj ca do wyobra ni, po-

daje si  te  jak  moc mia aby klasyczna arówka emituj ca taki sam 

strumie wietlny.

Skuteczno wietlna. Jest to stosunek wielko ci strumienia wietl-

nego (ilo ci emitowanego wiat a) do pobieranej mocy pr du. Warto

tego parametru jest miar  energooszcz dno ci – im jest wy sza, tym 

ród o wiat a jest bardziej energooszcz dne. Najmniejsz  skutecz-

no wietln  maj  tradycyjne arówki, bo w nich wi kszo  energii 

zamieniana jest na ciep o. Jednostk  jest lumen/wat (lm/W).

Temperatura barwowa. Pozwala bardzo prosto (jedn  liczb ) opi-

sa  barw  emitowanego wiat a. Cia o doskonale czarne rozgrzane 

do okre lonej temperatury emituje wiat o o konkretnej barwie, z któ-

r  mo na porówna  np. barw wiat a arówki. Im jest ni sza, tym 

bli ej wiat u do czerwieni, i  odbieramy je jako cieplejsze, bo tak

barw  ma wiat o ogniska czy wiecy. Na drugim kra cu skali znaj-

duje si wiat o bia e i niebieskawobia e, odbierane jako „ch odne” 

(to barwa intensywnego wiat a s onecznego). 

Uwaga! Warto

temperatury bar-

wowej informu-

je, czy wiat o po-

chodz ce z danego 

ród a jest odbie-

rane przez cz o-

wieka jako cie-

p e lub ch odne, 

nie przes dza jed-

nak, czy b dziemy 

w stanie prawi-

d owo oceni  bar-

wy o wietlonych 

nim przedmiotów. 

Temperatur  bar-

wow  podaje si

w kelwinach (K). 

Oddanie barw.

Nie w ka dym 

wietle jeste my 

w stanie popraw-

nie oceni  barwy 

przedmiotów. Nie mamy z tym problemów przy wietle arówek i naj-

lepszych wietlówek (trójpasmowych i de Luxe). Dlatego inne ród a

wiat a porównuje si  pod tym wzgl dem w a nie z tradycyjnymi a-

rówkami. Natomiast standardowe wietlówki, a tym bardziej ró nego 

rodzaju lampy s u ce jako o wietlenie zewn trzne potrafi  bardzo za-

fa szowywa  naturalne barwy przedmiotów.

By porówna  ró ne ród a wiat a, wyznacza si  tzw. wska nik od-

dawania barw, jednak w a ciwa interpretacja jego warto ci jest bar-

dzo trudna. 

Parametry wiat a

Temperatura barwowa wiat a s onecznego i ró-

de wiat a sztucznego

Cho wietlówki s  znacznie dro sze, to ich zakup jest mimo wszyst-

ko bardziej op acalny ze wzgl du na niskie koszty eksploatacji. 

Przeci tnie s  o miokrotnie trwalsze (8000 godzin zamiast 1000 go-

dzin), zu ywaj  przy tym oko o pi ciokrotnie mniej energii ni arówki 

tradycyjne przy tej samej wielko ci strumienia wietlnego (ilo ci emi-

towanego wiat a). 

Oto porównanie ca kowitych kosztów u ytkowania wietlówki o  mocy 

21 W i zwyk ej arówki o odpowiadaj cej jej mocy 100 W, w ca ym okre-

sie ich eksploatacji. 

wietlówka kosztuje ok. 25 z , a jej trwa o  wynosi 8000 h.

W czasie jej eksploatacji trzeba by zu y  a  8 arówek (bo ich trwa-

o  wynosi 1000 h) w cenie ok. 1,5 z  ka da, czyli 1,5 z  x 8 = 12 z

Za ó my, e koszt 1 kWh energii elektrycznej wynosi 0,5 z . Koszt zu-

ytej energii wyniesie wi c dla: 

wietlówki – 0,021 kW x 8000 h x 0,5 z  = 84 z

arówki – 0,1 kWh x 8000 h x 0,5 z  = 400 z

Ca kowity koszt zakupu i eksploatacji:

wietlówki – 25 z  + 84 z  = 109 z

arówek – 12 z  + 400 z  = 412 z

Nawet gdyby my dostali arówki za dar-

mo, to i tak ich eksploatacja by aby nieeko-

nomiczna w porównaniu ze wietlówkami.

Wyników porównania nie zmienia nawet 

to, e „ch odne” wiat o wietlówek jest su-

biektywnie odczuwane jako mniej intensyw-

ne ni  „ciep e” wiat o arówek. wietlówek 

nie warto jedynie stosowa  tam, gdzie a-

two o ich uszkodzenie (wskutek wilgoci, 

wstrz sów itp.), bo wtedy nie wykorzysta-

my ich trwa o ci.

Czy warto zast pi  zwyk e arówki wietlówkami kompaktowymi? 

 Na opakowaniu wietlówki producent po-

daje jej trwa o  i moc arówki, jak  zast puje

fo
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O wietlenie 
pomieszcze
Cho  w ka dym pomieszczeniu potrzeb-

ne jest tzw. o wietlenie ogólne – najcz ciej 

lampa zawieszona pod sufitem – to poprze-

stanie w ca ym pomieszczeniu na takim jed-

nym ródle wiat a jest niepraktyczne. Do 

czytania potrzebujemy intensywnego o wie-

tlenia, a wi c lampa sufitowa musia aby by

bardzo mocna, by odpowiednio roz wie-

tli  ca y pokój, co by oby nieekonomiczne, 

a kiedy zechcieliby my odpocz , intensyw-

ne wiat o przeszkadza oby nam. Ponadto 

nawet bardzo mocne ród o wiat a, ale za-

wieszone tu  pod sufitem, nie by oby wy-

starczaj ce, bo wykonuj c jakie  czynno ci 

w pobli u cian pomieszczenia zas aniali-

by my strumie wiat a w asnym cia em. 

Zamiast pojedynczego ród a wiat a lepiej 

jest zatem rozmie ci ród a punktowe, by 

wieci y tam, gdzie jest to rze-

czywi cie potrzebne. 

ród a wiat a mog  pe ni

funkcje u ytkowe lub dekora-

cyjne ( wiat a „efektowe”), ale 

czenie tych funkcji w jed-

nym ródle mo e by  nieko-

rzystne. Ponadto kinkiet lub 

yrandol z kolorowymi szyb-

kami, który ciekawie wygl -

da w dzie , po zmroku cz sto 

okazuje si  bezu yteczny, bo 

takie wielobarwne o wietle-

nie jest irytuj ce.

Kuchnia. Poza 

o wietleniem ogól-

nym dobrze o wietlo-

ne musz  by  przede 

wszystkim blaty robocze, bo wiele czynno-

ci kuchennych wymaga precyzji, a niektó-

re – jak krojenie – s  nawet niebezpieczne. 

Nad blatami najlepiej sprawdzaj  si ród a

wiat a umieszczone pod szafkami wisz cy-

mi, poni ej naszej linii wzroku. Je li wiat o

pada tylko ze rodka pomieszczenia lub je-

li lampy (najcz ciej halogenowe) umiesz-

czone s  przy górnej kraw dzi szafek wisz -

cych, to na blatach jest ciemno, bo strumie

wiat a zas aniamy w asnym cia em. 

Blat nie powinien by  zbyt b yszcz cy, po-

niewa wiat o b dzie si  od niego odbija ,

powoduj c m cz ce refleksy.

Do o wietlania blatu roboczego najcz -

ciej stosuje si arówki halogenowe, bo s

bardzo ma e i atwo je ukry  wraz z oprawa-

mi w zabudowie kuchni. Warto jednak wie-

dzie , e „halogeny” powoduj  bardzo du e

kontrasty i nie o wietlaj  blatu równomier-

nie. Lepiej od nich sprawdzaj  si  energoosz-

cz dne wietlówki rurowe o bardzo ma ej 

rednicy (ok. 1,5 cm), dzi ki czemu miesz-

cz ca je oprawa ma tylko 4–5 cm wysoko ci. 

Pozwalaj  równomiernie o wietli  ca  po-

wierzchni  robocz , nie powoduj  te  uci -

liwych odblasków. 

Wa ne, by o wietlenie blatów dawa o na-

turalne odwzorowanie barw – pozwala to 

oceni wie o  produktów. Ten warunek 

spe niaj arówki (zwyk e i halogenowe) 

oraz wietlówki trójpasmowe i „de Luxe”.

O wietlenie p yty kuchennej zapewnia 

najcz ciej lampa w okapie.

Salon. Jeden yrandol jako o wietlenie 

ogólne to zwykle zbyt ma o, bo je li umie-

cimy go centralnie, to k ty pomieszczenia 

b d  ciemne, dlatego cz sto stosuje si  dwa. 

Uwaga! yrandol umieszczony wysoko 

daje bardziej równomierny rozk ad wiat a

w pomieszczeniu, umieszczony nisko – tyl-

ko „plam ” wiat a na pod odze lub stole. 

Dobrym uzupe nieniem o wietlenia sufi-

towego s  kinkiety w czane pojedynczo lub 

grupami, bo pozwalaj  lepiej sterowa  roz-

k adem wiat a, co z kolei pozwala na wi k-

sz  swobod  w aran acji pomieszczenia. 

W salonie niezb dne jest tak e dobre 

wiat o umo liwiaj ce czytanie w fotelu. 

W tej roli doskonale sprawdzaj  si  lampy 

stoj ce, najlepiej z dwiema arówkami – jed-

n  skierowan  ku górze, o funkcji dekora-

cyjnej, a drug  skierowan  ku do owi, aby 

o wietla a ksi k  lub gazet .

Je li w salonie ogl damy telewizj , ekran 

odbiornika nie powinien by  jedynym ró-

a b

Dekoracyjna lampa z diodowym ród em 

wiat a (a) mo e by  doskona ym uzupe -

nieniem dla silniejszej lampy pe ni cej 

funkcje u ytkowe (b)

O wietlenie blatu roboczego w kuchni: a) lampami umieszczonymi pod szafkami wisz cymi; 

b) lamp  umieszczon  pod sufitem lub w pobli u górnej kraw dzi szafki wisz cej

W kuchni najistotniejsze jest w a ciwe o wietle-

nie blatów roboczych

fo
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d em wiat a: ciem-

no  powinna roz-

wietla  lampa, która 

nie mo e odbija  si

w ekranie. ród o

wiat a nale y usta-

wi  wi c z boku, naj-

lepiej za telewizorem 

(je li nie jest zawie-

szony na cianie). 

Trzeba te  pami -

ta  o odpowiednim 

o wietleniu sto u, je-

li salon pe ni dodat-

kowo funkcj  jadalni. Dobrze, je li mo na 

regulowa  jego intensywno , tak by uzy-

ska  ró ny nastrój przy posi ku. Warto za-

stosowa  oprawy na kilka arówek, które 

mo na w cza  pojedynczo lub grupami lub 

zastosowa ciemniacz. 

Gabinet. W takim pomieszczeniu niezb dne 

jest du e biurko z dobr  lamp  do czytania 

i pisania. Je li jeste my prawor czni, to lam-

pa powinna znale

si  po lewej stro-

nie, a je li lewor cz-

ni – odwrotnie, by-

my podczas pisania 

nie zas aniali sobie 

wiat a r k .

Stanowisko pra-

cy przy kompute-

rze musi by  o wiet- 

lone tak, by wiat o

nie odbija o si  od 

ekranu – strumie

wiat a nie powi-

nien pada  na  bez-

po rednio. Ponadto 

monitor nie powi-

nien sta  na tle okna 

czy innego silne-

go ród a wiat a,

by pracuj cy przy 

komputerze nie by

o lepiany na kraw -

dziach pola widze-

nia. Dlatego moni-

tor i biurko najlepiej 

ustawi  bokiem do 

okna. Lampa na biur-

ku powinna mie

g bok  opraw , by 

strumie wiat a by

skierowany na powierzchni  biurka i klawia-

tur . Nat enie wiat a, gdy patrzymy na mo-

nitor oraz na klawiatur  i powierzchni  biur-

ka, powinno by  zbli one (i wynosi  ok. 500 

luksów), do czego wystarcza na biurku lam-

pa z arówk  60 W. Inaczej, je li kontrasty s

du e, nasz wzrok szybko si  zm czy. 

Uwaga! Ekran komputera podobnie jak tele-

wizor nie mo e by  jedynym ród em wiat a

w pomieszczeniu. 

azienka. Tu niezb dne jest o wietle-

nie ogólne (sufitowe) i do  intensywne, 

a przy tym równomierne o wietlenie lustra. 

Najcz ciej montuje si  dwie lampy (kinkie-

ty) po bokach lustra. 

Oprawy musz  by  te  odporne na zachla-

panie (klasy IP 44). W azience warto za-

dba  o w a ciwe oddanie barw, a je li do-

puszczamy jakie  odchylenie, to tylko takie, 

by barwa skóry wydawa a si  nieco cieplej-

sza ni  w rzeczywisto ci. Do makija u naj-

lepsze jest takie wiat o, w jakim b dzie po-

tem ogl dany, dlatego najlepsze s  zestawy 

po dwie ró ne lampy: jeden ze wietlów-

kami o barwie dziennobia ej (zbli onej do 

wiat a s onecznego) i drugi ze zwyk ymi 

arówkami, jako typowym wiat em „wie-

czorowym”.

Sypialnie i pokoje dzieci. W sypialni 

o wietlenie powinno by agodne i ciep e.

Silniejsze wiat o powinno by  punkto-

we: mo e to by  ustawiona na stoliku noc-

nym lampa do czytania w ó ku. W poko-

jach dzieci i m odzie y, które s u  tak e

do odrabiania lekcji, niezb dne jest wydzie-

lenie strefy nocnej w pobli u ó ka oraz 

strefy pracy – z biurkiem i komputerem. 

O wietlenie miejsca do pracy podlega tym 

samym regu om, co gabinet. 

Korytarz i hol. O wietlenie tych pomieszcze

nie musi by  bardzo intensywne (100–200 lx). 

W pomieszczeniach tych warto zaplanowa

dodatkowe, agodne o wietlenie dzia aj ce 

stale w godzinach nocnych („orientacyjne”). 

W tej roli  dobrze sprawdzi si  energooszcz d-

ne o wietlenie diodowe. 

Je li w holu ma by  lustro, w jego pobli u

nale y umie ci  dodatkowe ród o wiat a. 

W tym salonie zrezygnowano z typowego o wietlenia yrandolami. Umiesz-

czone tu  pod sufitem lampy o wietlaj  kanap , w pobli u której stoi dodat-

kowo lampa do czytania. Punktowe o wietlenie sto u zapewniaj  natomiast 

nisko zawieszone oprawy

W salonie po czonym z jadalni  warto przewi-

dzie  dodatkowe ród o wiat a równomiernie 

o wietlaj ce stó

Biurko w gabinecie powinno by  ustawione bo-

kiem do okna. Do pisania, czytania i pracy przy 

komputerze niezb dna jest tak e dobra lampa

 Lustro w azience musi by  równomiernie 

o wietlone. Inaczej na twarzy powstan  g bokie 

cienie

 W a ciwie o wietlona azienka – centralnie 

umieszczona lampa jako o wietlenie ogólne, kin-

kiety przy lustrze i zasilane bezpiecznym, bardzo ni-

skim napi ciem reflektory halogenowe nad wann
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Najlepiej, je li b d  to kinkiety umieszczone 

po bokach i daj ce równomierne o wietlenie 

(podobnie jak w azience). 

Pomieszczenia gospodarcze i piwnica.

O wietlenie tych pomieszcze  musi by  od-

powiednio intensywne (300–500 lx), by 

umo liwi  wygodn  i bezpieczn  obs ug  ko-

t a c.o. czy te  pos ugiwanie si  narz dzia-

mi. Szczególnie trzeba zadba  o o wietlenie 

schodów do piwnicy, które s  cz sto strome. 

Dodatkowe ród a wiat a przydadz  si  tak-

e nad blatem roboczym lub sto em warsz-

tatowym. Oprawy powinny by  odporne na 

uszkodzenia mechaniczne (np. os oni te me-

talow  siatk ) i wnikanie py u (klasy IP 5X 

lub IP 6X). Zwykle ze wiat a w takich po-

mieszczeniach nie korzystamy przez d u -

szy czas, jego ród a nie musz  by  zatem 

energooszcz dne, po-

winny by  za to nieza-

wodne i niedrogie, bo 

w niekorzystnych wa-

runkach, jakie panuj

w kot owni czy piwni-

cy (wilgo , py , ch ód), 

ywotno  ich b dzie 

krótsza. Mog  to by

zatem zwyk e arówki. 

Sterowanie 
o wietleniem
Do sterowania o wietle-

niem s u  nast puj ce czniki instalacyjne. 

Jednobiegunowe. S  to najprostsze jednokla-

wiszowe czniki, którymi mo na w cza

lub wy cza  tylko jedno ród o wiat a.

wiecznikowe. Maj  dwa klawisze, którymi 

mo na w cza  i wy cza  dwa ród a wiat a

lub dwie grupy arówek w du ym yrandolu.

Schodowe. S  u yteczne, je li tym samym 

ród em wiat a chcemy sterowa  z dwóch 

miejsc – na przyk ad na górze i na dole scho-

dów albo na kra cach d ugiego korytarza. 

Je li pomi dzy czni-

kami schodowymi znaj-

d  si  dodatkowo krzy-

owe, to za ich pomoc

równie  b dziemy mog- 

li w cza  i wy cza

wiat o. 

Zamiast czników schodowych i krzy o-

wych mo na za o y prze cznik bistabil-

ny (montowany najcz ciej w rozdzielnicy) 

i po czy  z nim dowoln  liczb czników 

dzwonkowych (impulsowych). Mog  by

dowolnie rozmieszczone, a naci ni cie do-

wolnego z nich spowoduje w czenie (lub 

wy czenie) lampy.

ciemniacze. Umo liwiaj p ynn  regulacj

nat enia o wietlenia, s  jednak dro sze ni

zwyk e czniki, a ponadto ubocznym skut-

kiem ich zastosowania jest znaczny spadek 

skuteczno ci wietlnej ród a wiat a. Je li 

zale y nam na oszcz dzaniu energii, to za-

miast stosowa ciemniacze, lepiej po pro-

stu wy cza  cz róde wiat a.

Dost pne s wietlówki energooszcz d-

ne zintegrowane ze ciemniaczem. Mo na 

nimi zast pi  dowoln arówk , a stop-

niem ciemnienia sterowa  za po rednic-

twem zwyk ego cznika. Szybkie w czenie 

i wy czenie powoduje stopniow  zmia-

n  wielko ci strumienia emitowanego przez 

wietlówk , a je li w tym czasie ponownie 

naci niemy przycisk cznika, to chwilo-

wa intensywno wiecenia zostanie zapa-

mi tana. 

czniki pod wietlane diod . Takie cz-

niki atwiej zlokalizowa  w ciemno ci. S

szczególnie u yteczne w korytarzach, a-

zienkach i pomieszczeniach gospodar-

czych. 

czniki steruj ce o wietleniem trady-

cyjnie umieszcza si  1,4 m nad pod og ,

cho  czasem stosuje si  tak e ni sze umiej-

scowienie – tak, by wygodniej mog y si -

gn  do nich dzieci. W a ciwym miejscem 

na cznik jest ciana przy drzwiach do po-

mieszczenia, po tej samej stronie co klamka, 

bo wtedy dost p do niego jest wygodny i in-

tuicyjny. Je li drzwi s  dwuskrzyd owe, to 

czniki, np. schodowe, powinno si  umie-

ci  po ich obu stronach.  
 Zasilane z baterii diodowe ród o wiat a mo e

o wietla  pó ki w spi arni

O wietlenie ogólne sypialni powinno by agodne i odpr aj ce. 

Uzupe ni  je lampki do czytania

W holu trzeba szczególnie zadba  o o wietlenie 

schodów, bo potkni cie si  na nich mo e by  nie-

bezpieczne ciemniacz warto zastoso-

wa  gdy zale y nam na bardzo 

precyzyjnej regulacji nat enia 

wiat a

cznik schodowy z pod wietleniem diodowym 

– najlepszy wybór do d ugich korytarzy 
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