
eby funkcjonalnie 

rozmie ci  o wietlenie, 

trzeba jeszcze 

przed otynkowaniem 

cian i u o eniem 

instalacji zaplanowa

urz dzenie wszystkich 

pomieszcze

i ustawienie mebli, 

by wiadomo by o, jak 

poprowadzi  przewody 

elektryczne do lamp 

sufitowych i kinkietów.

RAPORT

ELEKTRYCZNO
I O WIETLENIE

O wietlenie

wewn trzne

Joanna D browska wiat o
ród a wiat a
ród a wiat a ró ni  si  od siebie m.in. d ugo ci wiecenia, wydajno ci , barw

wiat a i cen .

arówki – to najta sze ród o wiat a. Produkuje si  je z ba kami w ró nych 

kszta tach ze szk a przezroczystego, matowego lub opalizowanego. Ich ywotno

okre la si  na 1000 godzin. 

wietlówki kompaktowe – maj  kszta t d ugich rur i z tego wzgl du wymagaj

odpowiednich opraw. Oprócz prostych rurek ró nej d ugo ci, rednicy i mocy, pro-

ducenci oferuj  lampy w kszta cie ko a lub litery U. wietlówki mog  dawa wiat-

o o ró nych barwach, od dziennej (ch odnej), przez bia , do tzw. ciep obia ej.

Cho  s  sporo dro sze od tradycyjnych arówek, to op aca si  je kupowa , bo zu y-

waj  nawet pi  razy mniej energii elektrycznej ni arówki tradycyjne, a czas ich 

u ytkowania jest oko o 10 razy d u szy ni  tradycyjnych. Przeci tna wietlówka 

wystarcza wi c na kilka lat. 

we wn trzu

fo
t.

 P
h

il
ip

s
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Halogeny – dzi ki temu, e maj  ba -

ki z aroodpornego szk a kwarcowego, s

znaczne mniejsze od tradycyjnych, ale wy-

magaj  odpowiednich opraw. wiec  jedna-

kowo w trakcie ca ej eksploatacji, bo ba -

ka nie ulega zaczernieniu. S  dro sze od 

zwyk ych arówek, ale produkuj  od 10 do 

100% wi cej wiat a ni  tradycyjne i s  od 

nich dwu-, pi ciokrotnie trwalsze. 

arówki halogenowe wysokonapi ciowe 

(przystosowane do zasilania pr dem o na-

pi ciu 230 V) mog  by  w takich samych 

oprawach jak arówki tradycyjne, do ni-

skonapi ciowych za  (6, 12 lub 24 V) – po-

trzebne s  oprawy specjalne. arówki ha-

logenowe niskonapi ciowe wymagaj

transformatora, który obni y napi cie do-

p ywaj cego do nich pr du. W zale no ci od 

modelu, wiat o halogenów mo e by  sku-

pione lub rozproszone pod szerokim k tem.

Uwaga! Transformator nagrzewa si  pod-

czas pracy, wi c nie mo na go szczelnie 

obudowywa .

Diody LED – to najnowsza generacja ró-

de wiat a, najbardziej ekonomiczna w eks-

ploatacji, a ponadto odporna nie tylko na 

wysok  i nisk  temperatur , ale tak e na 

uderzenia i wstrz sy. Diody LED s  zasilane 

sta ym bezpiecznym napi ciem, najcz ciej 

12 V. Zu ywaj  niewiele energii, a ich trwa-

o  wynosi 100 tys. godzin.

wiat o w pomieszczeniach 
Najwa niejszy dobry plan

eby funkcjonalnie rozmie ci  wewn trz-

ne ród a wiat a, trzeba zaplanowa  urz -

dzenie poszczególnym pomieszcze , by 

wiadomo by o, jak poprowadzi  przewody 

elektryczne do lamp sufitowych i kinkie-

tów. W buduj cym si  domu – jeszcze przed 

otynkowaniem cian i u o eniem instala-

cji – planowanie ustawienia mebli nie jest 

atwe, ale warto si  postara : przewidzie ,

gdzie stanie stó  w salonie, gdzie zorgani-

zujemy k cik do czytania, gdzie ustawimy 

telewizor i sprz t graj cy, w których miej-

scach b d  lampy wisz ce i kinkiety, a na-

wet gdzie zawisn  pod wietlane obrazy. 

Oprócz rozmieszczenia punktów wietl-

nych warto postara  si  o ergonomiczne

rozlokowanie gniazdek elektrycznych. 

Do wiadczony elektryk powinien w tym 

pomóc, ale trzeba zadba  o to, by uzupe -

ni  standardowe rozwi zania o indywidual-

ne potrzeby przysz ych mieszka ców domu. 

Zapobiegnie to rozci ganiu niewygodnych 

i nieestetycznych przed u aczy. Nawet lam-

p  stoj c  warto czasem pod czy  do insta-

 Halogeny zamocowane na stalowych linkach

fo
t.

 P
a

u
lm

a
n

n

O tym, czy wiat o odbieramy jako ciep e, czy zimne, decyduje jego temperatura bar-

wowa mierzona w kelwinach K. 

Im temperatura ni sza, tym biel cieplejsza i odwrotnie.

Najlepiej wypoczywamy przy wietle ciep obia ym, o temperaturze barwowej 3000 K. 

wiat o o wy szej temperaturze barwowej sprzyja pracy i lekko pobudza. 

wiat o neutralnie bia e, 4000 K, jest dobre do o wietlenia blatu roboczego w kuchni. 

wiat o dzienne ma 6500 K. 

wiat o wiecy ma temperatur  2000 K.

Zwyk a arówka 2700 K.

Halogeny oko o 3000 K.

Barwa wiat a

wietlówki kompaktowe zu ywaj  nawet pi

razy mniej energii elektrycznej ni arówki 

tradycyjne, a czas ich u ytkowania jest oko o

10 razy d u szy ni  tradycyjnych

W przeci tnym domu po owa energii elektrycznej zu ywana jest na o wietlenie, nic wi c

dziwnego, e promowane s  energooszcz dne ród a wiat a – wietlówki lub halogeny. 

Zu ywaj  one kilkakrotnie mniej energii ni  tradycyjne arówki i s  co najmniej kilkakrotnie 

od nich trwalsze.

Energooszcz dne kontra tradycyjne

Zamiast arówki... [W] ... wietlówka energooszcz dna [W]

40 9 

60 12 

75 16

100 20 

Przeliczanie mocy arówek na wietlówki kompaktowe (w Watach)

Wi kszo  wa nych informacji o arówkach mo na odczyta  z opakowania: 

Moc, z jak arówka wieci (na wietlówkach kompaktowych zazwyczaj jest umieszczona 

równie  moc arówki, jak  ta wietlówka zast puje).

Napi cie, jakim arówka powinna by  zasilana: 12 V, 24 V lub  230–240 V. 

Typ trzonka, oznaczony literami i cyframi: litery okre laj  kszta t, cyfry – jego wymiary w mi-

limetrach – np. E27, GU5,3. Zawsze nale y sprawdza , czy trzonek b dzie pasowa  do opra-

wy lampy. 

Typ ba ki, oznaczony liter  i dwiema cyframi: litera okre la kszta t ba ki, cyfry rednic

w milimetrach – na przyk ad B35, A65, T60. 

Zanim kupisz arówk ...
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lacji, tak by w cznik do niej by  umieszczo-

ny na cianie.

Wybór rodzaju o wietlenia

Rozmieszczenie poszczególnych róde

wiat a powinno by  przede wszystkim 

funkcjonalne, ale warto pomy le  równie

o dekoracyjnym wykorzystaniu o wietle-

nia, na przyk ad do wyeksponowania obra-

zów, oryginalnych mebli czy pi knych ro-

lin.

Oto jakie rodzaje o wietlenia mo emy za-

stosowa  w domu:

Ogólne. Jest niezb dne w ka dym po-

mieszczeniu. Powinno je równomiernie roz-

ja nia , zatem nie musi by  bardzo moc-

ne: mo e odbija  si  od sufitu (plafoniery). 

Wy cznik powinien znajdowa  si  w pobli-

u drzwi.

Miejscowe. O wietlenie robocze – 

umieszczane tak, by u atwia o wykonywa-

nie ró nych czynno ci: gotowanie, czytanie, 

szycie, sprz tanie, makija . Rozja nia wi c

takie miejsca jak blat kuchenny czy okoli-

ca lustra w azience. Wa ne, by takie wiat-

o by o nakierowane na konkretne miejsca 

i mia o moc co najmniej 60 W.

Dekoracyjne. S u y przede wszystkim do 

budowania nastroju, podkre la te  urod  de-

tali: obrazów, rze b, mebli, ro lin czy frag-

mentu pomieszczenia. Powinno by  skupio-

ne, ale nie musi by  jasne. Najcz ciej s  to 

reflektorki halogenowe lub specjalne lam-

py bezcieniowe na wysi gnikach, a do pod-

wietlania obrazów – równie

wietlówki o naturalnej barwie 

wiat a.

Gdzie jakie o wietlenie

Salon. W tym pomieszczeniu, w którym do-

mownicy sp dzaj  najwi cej czasu, przyj-

muj  go ci, ogl daj  telewizj  i czytaj ,

wiat o mo e by  subtelne i rozproszone, 

a jego barwa powinna harmonizowa  z ko-

lorem cian. Stosuje si  tu kilka rodzajów 

o wietlenia.

Lampka za telewizorem. Powinna si  pa-

li , gdy ogl damy telewizj . Nawet niewiel-

kie ród o wiat a tak ustawione (ale nie na 

obudowie telewizora) eliminuje kontrasty 

migocz cego ekranu z ciemnymi strefami 

pomieszczenia. Do tego celu mog  pos u y

stoj ce lampy pod ogowe (wys. ok. 1,7 m), 

które mo na umie ci  w rogu salonu. 

Stoj ca lampa pod ogowa. Taka lampa 

powinna sta  ko o fotela i najlepiej, by mia a

dwa ród a wiat a: jedno skierowane na su-

fit, drugie – w dó , przydatne do czytania.

Kinkiety. W salonie s  niezb dne, nie na-

le y jednak wiesza  ich nad kanap  czy 

fotelami, gdy  niepotrzebnie o wietla-

yby g owy siedz cych. Mog  by  w cza-

ne jednocze nie, pojedynczo lub grupowo. 

Przydadz  si  te  do nich ciemniacze, któ-

re umo liwi  regulacj  nat enia wiat a:

montuje si  je w cianie zamiast tradycyjne-

go w cznika.

Sypialnia. W sypialniach zalecane jest 

wiat o o ciep ym, delikatnym odcieniu. Nie 

 Kinkiety nie tylko mog  o wietla  wn trze, ale te  tworzy  jego efektown  dekoracj

fo
t.

 F
a

lk
o

Moc arówki nie mo e by  wi ksza ni  maksy-

malna zalecana przez producenta oprawy

fo
t.

 F
a

lk
o

fo
t.

 F
a

lk
o

 Ró ne rodzaje lamp: wisz ce 

i kinkiety mo na kupowa  z tej 

samej linii wzorniczej

fo
t.

 M
a

k
s
lo

jd

a
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t.
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s
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m
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nale y stosowa arówek o barwie ch od-

nej czy niebieskozielonej, bowiem kolory te 

mog  wprowadzi  stan niepokoju i wra e-

nie zimna.

O wietlenie dekoracyjne. Odgrywa 

pierwszoplanow  rol , bo w sypialni naj-

wa niejszy jest nastrój. 

O wietlenie górne. Nie jest w sypialni 

niezb dne, ale nie warto zupe nie z niego 

rezygnowa .

O wietlenie miejscowe. Je li lubimy 

czyta  w ó ku, najwygodniej b dzie umie-

ci ród a wiat a na cianie nad ó -

kiem. Punkt wietlny powinien znajdowa

si  na wysoko ci ok. 75 cm od materaca. 

Strefa czytania mo e by  do wietlona rów-

nie  za pomoc  lampek nocnych, stoj -

cych w odleg o ci ok. 50 cm od kraw dzi 

ó ka: najwygodniejsze s  lampy z regu-

lowan  wysoko ci  i kierunkiem wiece-

nia. Je li w sypialni stoi toaletka, to do jej 

o wietlenia niezb dne b d  umieszczone 

po bokach lustra lampki o barwie wiat a

s onecz nego.

Jednym ze sposobów zniech cania z odziei do 

w amywania si  do domu jest zainstalowanie 

programatorów, które automatycznie zapalaj

i gasz  lampy, symuluj c w ten sposób obec-

no  domowników, gdy nikogo nie ma

fo
t.

 A
u

ro
ra

 Cho wiat o we wn trzach pe ni g ównie funkcj  praktyczn , mo e te  s u y  do podkre lania 

atrakcyjnych elementów dekoracji: obrazów (a), sztukaterii (b)

fo
t.

 O
s
ra

m

fo
t.

 M
il
a

n
te

x

 Po latach zapomnienia znów coraz modniejsze staj  si  kryszta y lub ich imitacje  Prawid owe o wietlenie strefy czytania w fotelu 

przy u yciu pod ogowej lampy stoj cej

 Przyk ad o wietlenia strefy kanapy przy u yciu 

lampy stoj cej na stoliku obok. Takie o wietlenie 

umo liwia czytanie w pozycji siedz cej na kanapie. 

Istotne jest, aby z pozycji stoj cej, przez górny 

otwór klosza nie by o widoczne ród o wiat a

( arówka)

a bwiat o w sypialni nie 

musi by  intensywne. Ale 

je li lubimy czyta  w ó ku,

niezb dne jest odpowiednie 

o wietlenie: tradycyjna lampka 

stoj ca na szafce przy ó ku (a) 

lub halogen na elastycznym 

wysi gniku mocowanym za 

wezg owiem (b)

b

fo
t.

 K
ru

le
n
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Pokój dziecka

W pokojach niemowl t i ma ych dzie-

ci warto zamontowa  takie o wietlenie, któ-

re dzia a ca  noc, by zapewni  dziecku po-

czucie bezpiecze stwa. wiat o powinno 

by  ciep e i niezbyt intensywne. Najlepiej 

oprócz górnego o wietlenia zamontowa  na 

cianie przy ó eczku kolorowy kinkiet lub 

na komodzie postawi  lampk  nocn .

W pokoju starszego dziecka lampy po-

winny o wietla  nie tylko pomieszczenie, 

ale równie  miejsce do nauki, czyli biur-

ko. ród o wiat a nale y umie ci  na wy-

soko ci 35 cm nad p aszczyzn  biurka i za-

wsze po stronie przeciwnej ni  r ka, któr

dziecko pisze, by nie powstawa y cienie. 

Najlepsze s  takie lampy, w których snop 

wiat a o wietla bezpo rednio zeszyt lub 

ksi k , z których dziecko korzysta. Lampka 

na biurko powinna mie :

ciemniacz, umo liwiaj cy regulacj

intensywno ci wiat a,

 ruchom  g ówk  metalow ,

d ugie rami , zginaj ce si  w dwóch 

lub w trzech miejscach.

Lampa na biurko nie powinna by  jedy-

nym o wietleniem pokoju, gdy dziecko si

uczy albo czyta ksi ki. Je eli dziecko  

korzysta z komputera, jedna lampka powin-

na sta  na biurku, a druga za monitorem.

Kuchnia

O wietlenie ci gu roboczego. To naj-

wa niejsze o wietlenie w kuchni: punk-

ty wietlne powinny by  umieszczone nad 

wszystkimi miejscami, gdzie wykonuje-

my codzienne czynno ci: wypakowujemy 

zakupy, myjemy produkty, kroimy, gotuje-

my. Funkcjonalne jest o wietlenie umiesz-

czone pod szafkami wisz cymi, sprawdzaj

si  te  precyzyjnie nakierowane reflektorki. 

Moc lamp kuchennych nie musi by  du a:

wystarcz arówki 35–40 W lub wietlówki 

kompaktowe 5–10 W.

Lampa nad sto em. Nie powinna ra-

zi  siedz cych przy nim osób ani wie-

ci  im w oczy, musi dobrze o wietla  blat 

 Optymalna moc róde wiat a oraz wysoko

ich zamontowania dla osób czytaj cych w ó ku

podwójnym (a), pojedynczym (b)

fo
t.
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 Z
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 W kuchni najwa niejsze jest o wietlenie blatu 

roboczego. Najlepiej sprawdzaj  si  punkty 

wietlne zamontowane pod wisz cymi szafkami

 Najwa niejszym elementem w gabinecie i pokoju ucznia jest lampa na biurku

fo
t.

 K
ru

le
n

fo
t.
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K

E
A

a

b
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i nie zmienia  barw potraw. Najlepiej gdy 

wisi 60–70 cm nad sto em: wystarczy wte-

dy arówka o mocy 60–75 W lub wietlów-

ka 15 W. Gdy stó  jest d ugi, zamiast jed-

nej lampy mo emy powiesi  dwie mniejsze. 

Barwa wiat a powinna by  jasna, ciep a, 

lekko ó ta. Warto pami ta , e powieszenie 

lampy nad sto em oznacza, e stó  b dzie 

sta  w konkretnym miejscu. Je li lubimy 

przemeblowania, lepiej z niej zrezygnowa .

wiat o nastrojowe. Nie powinno go za-

brakn  zw aszcza w kuchni po czonej 

z jadalni . Efekt przytulnego ciep a daj  nie-

du e lampki montowane w przeszklonych 

witrynach lub na listwach podszafkowych.

azienka. Najwa niejsze jest w niej o wie-

tlenie lustra nad umywalk . Powinny to by

dwie umieszczone po jego bokach lampki. 

O wietlenie nie powinno rzuca  cienia na 

twarz osoby stoj cej przed lustrem, ani od-

bija  si  w nim. Jako o wietlenie dodatko-

we – dekoracyjne – w azienkach stosuje si

lampki wpuszczane w sufit podwieszany, 

a tak e stoj ce ozdobne lampy pod ogowe.

Garderoba. Tu najwygodniejsze b dzie 

o wietlenie w gzymsie – wpuszczane reflek-

torki halogenowe o regulowanym kierun-

ku wiecenia. Mo na te  powiesi  na suficie 

niewielkie lampy kieruj ce wiat o na ubra-

nia. Wn trza szaf mo emy tak e o wietla

wietlówkami liniowymi. 

Korytarz. Tutaj nie jest potrzebne szczegól-

nie mocne wiat o. Najkorzystniejsze s  kin-

kiety, najlepiej p askie zwane pó plafoniera-

mi. Przyda si  równie  oddzielna lampa lub 

kinkiety nad lustrem. Do o wietlenia kory-

tarza mo na te  wykorzysta  zestawy reflek-

torków na linkach.  

Przyk adowe ceny produktów podajemy na 

stronach 134–135.

 Lampa nad sto em by nie o lepia a siedz cych przy nim osób powinna by  zawieszona 60–70 cm nad 

blatem sto u

fo
t.

 O
s
ra

m

Programatory elektryczne:

dobowy – w cza i wy cza wiat o codziennie o tej samej godzinie i na taki sam okres. 

Minimalny czas, jaki musi up yn  pomi dzy w czeniem a wy czeniem wiat a, to zazwy-

czaj 15 minut. Wad  takiego urz dzenia jest to, e podczas przerw w dop ywie energii „tra-

ci pami ”. Po ponownym w czeniu pr du pracuje dalej, ale jego cykl pracy przesuwa si

o czas przerwy w dostawie energii, przez co o wietlenie mo e si  zacz  w cza  bardzo 

pó no w nocy lub w ci gu dnia i dla z odzieja b dzie to wiadomy znak, e nikogo nie ma 

w domu; 

tygodniowy – umo liwia zmienne ustawianie godzin w czania i wy czania wiat a, inne 

ka dego dnia tygodnia. Ustawiony program pracuje w cyklu 7-dniowym, który co tydzie  si

powtarza. Minimalny czas, jaki musi up yn  pomi dzy w czeniem a wy czeniem wiat a, 

to zazwyczaj 2 godziny. 

Programatory elektroniczne – zasilane s  pr dem z baterii, wi c przerwa w dostawie pr -

du nie zaburza ich zaprogramowanego cyklu. Mo na w cza wiat o na bardzo krótko (np. 

na jedn  minut ). Dzi ki temu komu , kto obserwuje mieszkanie z zewn trz wydaje si , e

domownik wszed  do pokoju tylko na chwil . Urz dzenia te potrafi  te  samodzielnie przesu-

wa  zaprogramowane czasy pracy o wietlenia. W ten sposób uzyskuje si  wra enie, e ka -

dego dnia domownicy k ad  si  spa  o innej porze.

O wietlenie pod kontrol

 O wietlenie strefy przed lustrem 

z uwzgl dnieniem pozycji siedz cej i stoj cej 

osoby, która z niego korzysta

Rozplanowuj c domowe o wietlenie nie 

mo na zapomina  o ci gach komunikacyjnych: 

korytarzach i schodach. Na cianie przy schodach 

nale y zamontowa  dwa w czniki, tzw. krzy owe, 

aby wiat o w czone na dole mo na by o zgasi

na pi trze

fo
t.

 M
il
a

n
te

x

 O wietlenie dekoracyjne mo e by

zamontowane w... meblach

fo
t.

 K
lo

s
e
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GALERIA O wietlenie wewn trzne

AURORA (MM LAMPADARII), 

6881/L 102 – lampa pokojowa

6054 z

21,96 z

FALKO, Kolumn Maxi

– lampa pod ogowa

1905 z

 MILANTEX, AXO LIGHT BALL UP

– lampa wisz ca

3330 z
 BRILUX (BRILUM), DL-46 

– oprawa sufitowa

15,10 z

PAULMANN, U-RAIL

– szynowy system sufitowy

680 z

 KANLUX, 

AKRA CT-DS14SN/G

– oprawa sufitowa

349 z

 BRILUX, 

REMINI

– lampa sufitowa

podajemy ceny brutto
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O wietlenie wewn trzne

 AURORA (MM LAMPADARI),  

D043/P4 – lampa wisz ca

3731 z

 AURORA (MM LAMPADARI), 

D043/P4 – lampa wisz ca

3731 z

 RAMKO, LASTRA

– lapa wisz ca

586 z

 ES SYSTEM, System 

ATELIER – kinkiet 

476 z

PAULMANN, CROSSLIGHT 

– zestaw podstawowy do fug, z zasilaczem

145 z

PLEXIFORM, FINESTRA

– plafon

110 z

LANGE UKASZUK, BRS 61

– lampa z czujnikiem ruchu

302 z
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