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O wietlenie zewn trz-

ne mo e pe ni

nie tylko praktyczne 

funkcje, jak lampy 

przy bramie, furtce 

czy wej ciu do domu. 

Mo e te  wydobywa

z mroku walory 

architektoniczne 

budynku i pi kno ro lin 

w ogrodzie.  
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Zaprojektowanie funkcjonalnego i pi knego o wietlenia zewn trz-

nego wymaga do wiadczenia i wyobra ni. Dom zmienia si  nie-

wiele, ale ogród wygl da zupe nie inaczej w ró nych porach roku, 

zmienia si  te  z biegiem lat, bo rosn  otaczaj ce go drzewa i krze-

wy. Dobrze jest, je li powierzamy przygotowanie projektu ogrodu 

architektowi krajobrazu, który zaprojektuje te  o wietlenie domu 

i jego otoczenia: ro lin, altany, oczka wodnego i elementów ma ej

architektury ogrodowej, jak ogrodzenie, murki oporowe, pergole itp. 

Projektant mo e przygotowa  komputerowe wizualizacje ró nych 

wariantów o wietlenia, uwzgl dniaj ce tak e zmian  pór roku, co 

u atwi nam podj cie decyzji. 

Projekt o wietlenia trzeba skonsultowa  z elektrykiem, który za-

dba o to, by instalacja by a racjonalnie zaprojektowana i bezpieczna. 

Je li róde wiat a wokó  domu i w ogrodzie ma by  bardzo du o, 

to projekt lepiej powierzy   in ynierowi-o wietleniowcowi z do-

wiadczeniem przy iluminacji obszarów zieleni. 

Instalacja elektryczna
Wykonanie instalacji zasilaj cej o wietlenie zewn trzne warto za-

planowa  przed sadzeniem ro lin, by pó niej nie trzeba by o prze-

kopywa  ogrodu. Instalacja taka musi spe nia  przy tym ostrzejsze 

warunki bezpiecze stwa ni  wewn trz budynku, bo pora enie pr -

dem elektrycznym jest o wiele gro niejsze, gdy stoimy bezpo rednio 

na ziemi, a i same instalacje s  w wi kszym stopniu nara one na 

zniszczenie przez wilgo , wod  deszczow  i gruntow  oraz dzia a-

nie mrozu czy uszkodzenia mechaniczne w czasie prac ogrodnicz-

nych. Ponadto w ogrodzie u ywamy przeno nych urz dze  elek-

trycznych – kosiarki, pi y itp.

Bezpiecze stwo. Najbezpieczniejsze jest zasilanie urz dze  elek-

trycznych pr dem o bardzo niskim napi ciu nieprzekraczaj cym 

24 V. Jednak tylko niektóre lampy zewn trzne s  do niego przy-

stosowane. ród em wiat a w takich lampach s  najcz ciej a-

rówki halogenowe lub diody elektroluminescencyjne. Musz  by



O wietlenie zewn trzne

BUDUJEMY DOM 7–8/2009 79

zasilane przez specjalny transformator bez-

piecze stwa, w którym uzwojenia pierwot-

ne i wtórne s  rozdzielone, co daje pewno ,

e w cz ci instalacji za transformatorem 

nie pojawi si  napi cie 230 V. Transformator 

umieszcza si  wewn trz budynku, by by

zabezpieczony przed wp ywami atmosfe-

rycznymi. Taka instalacja bardzo niskiego 

napi cia nie wymaga dodatkowych zabez-

piecze , a zasila  z niej mo na nawet ród a

wiat a w basenie czy oczku wodnym (oczy-

wi cie umieszczone w wodoszczelnych 

oprawach). Takiej instalacji nie stosuje si

jednak do zasilania lamp du ej mocy (kil-

kaset W), bo wymaga oby to kosztownych 

transformatorów i przewodów o bardzo du-

ych przekrojach.

 Instalacja o napi ciu 230 V u o ona na 

zewn trz budynku musi by  zabezpieczo-

na odr bnym (dodatkowym) wy cznikiem 

nadpr dowym oraz ró nicowopr dowym 

o pr dzie zadzia ania nie wi kszym ni

30 mA. Czasem stosuje si  nawet wy czni-

ki o czu o ci 15 mA. Jego dzia anie trzeba 

sprawdza  za pomoc  przycisku „test” nie 

rzadziej ni  raz w miesi cu. 

Pr d o napi ciu 230 V jest niezb dny do 

zasilania wielu rodzajów lamp, warto te

umie ci  w ogrodzie odpowiednio zabezpie-

czone gniazda, z których b dziemy mogli 

zasili  kosiark , pi  lub elektryczny grill. 

Uk adanie kabli. Przewody elektrycz-

ne uk adane w ziemi nazywa si  kablami. 

Maj  one specjaln  izolacj , odporniejsz

ni  przewody uk adane w pomieszczeniach. 

Najcz ciej wystarcza, je li ich y y maj  prze-

krój nie wi kszy ni  2,5 mm2, jednak ich gru-

bo  powinien dobra  elektryk, uwzgl dniaj c

przysz y pobór mocy. Kable czasem os ania si

dodatkowo rurkami (karbowanymi lub sztyw-

nymi – nawet metalowymi), zw aszcza w miej-

scach, w których w przysz o ci w grunt wro-

sn  korzenie drzew lub krzewów. Wytrzyma a

rurka chroni przewód przed uszkodzeniami, 

a w razie konieczno ci umo liwia jego wymia-

n  bez niszczenia korzeni ro lin.

Uwaga! Wszelkie po czenia kabli powin-

ny si  znale  powy ej poziomu terenu, np. 

wewn trz opraw o wietleniowych, a nie 

w gruncie, bo s  najs abszymi punktami in-

stalacji i to one zwykle ulegaj  uszkodzeniu. 

G boko , na jakiej uk ada si  kable, powinna 

wynosi  minimum 0,5 m, bo umieszczone p y-

cej mog yby zosta atwo uszkodzone podczas 

prac w ogrodzie. Kable najlepiej zasypa  pia-

skiem – nigdy ziemi  z kamieniami lub gru-

zem. 10 cm ponad kablem umieszcza si  pas 

niebieskiej folii. Dzi ki temu nawet po latach 

nie uszkodzimy przewodu, nawet je li trzeba 

b dzie wykona  na dzia ce wykop do u o enia 

ruroci gu lub kabli telekomunikacyjnych. 

Oprawy
Oprawy s  najcz ciej wykonywane z two-

rzyw sztucznych, aluminium, stali lub eli-

wa, zwykle maj  te  elementy szklane. 

Z tworzywa sztucznych. Oprawy z two-

rzyw s  ca kowicie odporne na korozj , jed-

nak te gorszej jako ci odbarwiaj  si  w wy-

niku d ugotrwa ego dzia ania s o ca. 

Oprawy tworzywowe s  bardzo lekkie, mo -

na wi c zawiesza  je na cianach. Tworzywa 

 Oprawa zanurzona w oczku wodnym powinna 

by  zasilana bardzo niskim napi ciem z transfor-

matora bezpiecze stwa

 Opraw  lampy ogrodowej powinno si  wykorzy-

sta  do ukrycia i zabezpieczenia miejsca po cze-

nia przewodów elektrycznych

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

Oprawa o wietleniowa musi by

stabilnie po czona z pod o em na jeden 

z nast puj cych sposobów: 

a) za po rednictwem gotowego bloczka 

betonowego, 

b) ko kami rozporowymi osadzonymi 

w nawierzchni z kostki, 

c) w fundamencie betonowanym bezpo rednio 

w gruncie, 

d) przez wbicie zaostrzonego ko ca oprawy 

bezpo rednio w ziemi

a

b

c

d

Lampy w oprawach z ogniwami fotowolta-

icznymi nie wymagaj  zasilania z domowej 

instalacji elektrycznej, bo w ci gu dnia pozy-

skuj  one energi wiat a s onecznego i ma-

gazynuj  j  na noc, kiedy to wykorzystuj  j

do zasilania diod elektroluminescencyjnych. 

Takie lampy najcz ciej maj  niskie opra-

wy, które wbija si  bezpo rednio w grunt. 

Ze wzgl du na ma  powierzchni  ogniw nie 

s  one w stanie zapewni  silnego wiat a, 

a wi c mog  s u y  tylko jako o wietlenie 

„orientacyjne”, do oznaczenia np. przebiegu 

cie ki. Akumulatory takich lamp s  cz sto 

niskiej jako ci i ju  po jednym lub dwóch 

sezonach trac  pojemno , czyni c lamp

bezu yteczn , Natomiast wymiana akumu-

latorów jest raczej nieop acalna.

Oprawy z bateri
s oneczn
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nie s  jednak zbyt odporne na uszkodze-

nia mechaniczne, ponadto na mrozie staj

si  bardzo kruche i atwo je wówczas uszko-

dzi .

Aluminiowe. Oprawy z tego metalu rów-

nie  s  lekkie, odporne na korozj , zw asz-

cza gdy aluminium jest anodowane, czyli 

pokryte warstw  tlenku. Ich wytrzyma o

jest wi ksza ni  opraw plastikowych.

Stalowe. Oprawy stalowe s  ci sze od 

wymienionych poprzednio, ale za to odpor-

niejsze na uszkodzenia mechaniczne. Stal, 

z wyj tkiem nierdzewnej, jest po-

datna na korozj , dlatego te 

oprawy stalowe, które b d

nara one na uszkodze-

nia, powinny mie  do-

bre pow oki zabezpie-

czaj ce (np. z nak adanego 

w kilku warstwach lakieru), 

gdy  w miejscach, gdzie zo-

stan  uszkodzone, szybko po-

jawi si  rdza. 

eliwne. Oprawy z tego me-

talu to zwykle masywne odlewy, 

charakteryzuj ce si  du  odpor-

no ci  na uszkodzenia oraz korozj .

Bardzo ma e oprawy, do o wietlania cie-

ek i podjazdów, s   przystosowane do osa-

dzenia w nawierzchniach lub w gruncie 

– tak e ich górn  powierzchni  licuje si

z poziomem terenu. Typowym przyk adem

s  tu oprawy najazdowe montowane w na-

wierzchniach podjazdów. Takie oprawy mu-

sz  by  wodoszczelne, trzeba te  liczy  si

z tym, e przykryje je nieg 

Opraw wysoko ci ok. 0,5 m u ywa si  naj-

cz ciej do o wietlania cie ek ogrodowych. 

Je li wiec  ku do owi, sama cie ka jest do-

brze o wietlona, a wiat o nie razi spaceru-

j cych. Niektóre oprawy umo liwiaj  tak-

e inne ukierunkowanie strumienia wiat a

i pod wietlenie w ten sposób najbardziej de-

koracyjnych drzew i krzewów lub elewacji 

budynku.

Oprawy wysoko ci ok. 1,4 m mog a-

godnie  o wietla  powierzchni  trawnika  

i przylegaj c  do niego cie k . Je li s  od 

góry os oni te „czapk ”, ich wiat o nie 

o lepia.

Wysokie latarnie nadaj  si  do o wietla-

nia du ych powierzchni. O wietlaj  w mia-

r  równomiernie znaczn  przestrze , ale ich 

wiat o nie wydobywa  z otoczenia pojedyn-

czych ro lin. Latarnie wymagaj  solidnego 

fundamentu.

Oprawy do oczek wodnych mog  by  ca ko-

wicie zatapiane lub p ywa  po powierzch-

ni. Musz  by  oczywi cie wodoszczelne. S

przystosowane do zasilania bardzo niskim 

napi ciem – najcz ciej 12 V. 

 Oprawa najazdowa musi by  wytrzyma a

i wodoszczelna. ród em wiat a s  w nich najcz -

ciej diody

Niskie oprawy o wietlaj  tylko cie ki. Reszta 

ogrodu pozostaje w ciemno ci

 Oprawa redniej wysoko ci o wietli cie k

i poblisk  ziele . Czapka chroni opraw  przed 

deszczem i kieruje wiat o ku do owi

ród em wiat a w tych p ywaj cych kulach s

energooszcz dne diody elektroluminescencyjne 

zasilane bardzo niskim napi ciem

 Oprawy wisz ce i kin-

kiety najcz ciej os oni te s

zadaszeniem przy wej ciu do 

domu lub na tarasie. Jednak 

nie zabezpiecza ich to w pe -

ni przed deszczem
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Oprawy wisz ce i kinkiety najcz ciej 

o wietlaj  drzwi wej ciowe, zadaszone tara-

sy i altany. Zwykle wykonuje si  je jako bry-

zgoszczelne. 

ród a wiat a
Podstawowe ród a wiat a: arówki zwy-

k e oraz halogenowe, wietlówki oraz diody 

elektroluminescencyjne (LED), omówiono 

w cz ci Raportu po wi conej o wietleniu 

wewn trznemu (strona 87). Tu trzeba doda ,

e energooszcz dne wietlówki nie s  pole-

cane jako ród o wiat a na zewn trz domu, 

bo na mrozie wiec  o wiele s abiej ni  nor-

malnie. Oczywi cie nie ma to wi kszego 

znaczenia w miejscach, gdzie ze wiat a

nie korzystamy zim , np. przy grillu ogro-

dowym. 

Na zewn trz domu mo na celowo u y

róde wiat a, które fa szuj  oddanie barw, 

ale równocze nie podkre laj  barwy ro lin.

Rt ciówki wysokopr ne s  tradycyjnie 

u ywane do o wietlenia ulic. S  mniej wi -

cej trzykrotnie bardziej energooszcz dne 

ni  zwyk e arówki (35–60 lm/W). le od-

daj  barwy, ale w ich wietle bardzo dobrze 

wygl da ziele  ogrodowa (to skutek niedo-

boru czerwieni w widmie wiat a). 

Sodówki niskopr ne równie  s u  g ów-

nie do o wietlenia ulic. To mistrzowie ener-

gooszcz dno ci (100–200 lm/W). Ich wiat o

jest ó topomara czowe, w zwi zku z tym 

bardzo fa szuje naturalne barwy przedmio-

tów. Za to rewelacyjnie w ich wietle wy-

gl daj  mury z czerwonej ceg y i piaskow-

ca (mury ogrodzeniowe, elewacje). Ponadto 

wiat o tej barwy jest najlepiej widoczne 

we mgle i deszczu, doskonale sprawdza si

wi c jako o wietlenie bramy wjazdowej na 

posesj . Lamp tych nie nale y czy  z czuj-

nikiem ruchu, bo zimna lampa potrzebuje 

oko o 10 minut na osi gni cie pe nej jasno-

ci. Mog  za to wspó pracowa  z czujnikiem 

zmierzchowym. S  trwa e (do 10 000 h). 

Sodówki wysokopr ne najcz ciej s u-

 tak e do o wietlenia ulic i placów, a je-

li barwa ich wiat a jest skorygowana do 

ciep obia ej, stosuje si  je si  do o wietle-

nia du ych sklepów. S  energooszcz dne 

(40–150 lm/W); nieskorygowane daj  ciep e

wiat o z przewag  czerwieni i ó ci, w ja-

kim dobrze wygl daj  elementy z piaskowca 

i ceg y ceramicznej. Sodówek u ywa si  tak-

e w szklarniach i oran eriach do do wie-

tlania ro lin.

O wietlenie domu
Brama wjazdowa musi by  o wietlona, by-

my mogli j  wygodnie otwiera  i zamyka

oraz widzieli wej cie na posesj , by spraw-

dzi  np. kto stoi przy furtce. Do o wietle-

nia bramy cz sto wykorzystuje si  silne re-

flektory halogenowe z czujnikiem ruchu. 

Czujnik musi by  tak dobrany i umieszczo-

ny, by rzeczywi cie reagowa  na ruch w in-

teresuj cym nas obszarze, ale jego czu o

nie powinna by  zbyt wysoka, by nie reago-

wa  niepotrzebnie na ma e zwierz ta (np. 

kota s siadów). 

Podaje si  je na opakowaniach – wed ug 

dwucyfrowego kodu, np. IP 21. 

Pierwsza cyfra (od 0 do 6) oznacza stopie

ochrony przed dotkni ciem elementu pod 

napi ciem cz ci  cia a lub narz dziem, 

a tak e odporno  na wnikanie cia  ob-

cych (np. py u).

Druga cyfra (od 0 do 8) okre la w a nie od-

porno  na wnikanie wody.

Stopnie odporno ci na wod  oznaczaj

niewra liwo  na:

1 i 2 – pojedyncze krople;

3 – deszcz;

4 – rozbryzgi wody;

5 –strumie  wody, np. z w a ogrodowego;

6 – zalanie przez fale;

7 i 8 – zanurzenie (w klasie 8 podaje si

maksymaln  g boko  zanurzenia)

Na zewn trz domu najcz ciej instaluje 

si  oprawy o oznaczeniu IP 44.

Oznaczenia opraw 
a ich odporno  na 
wnikanie wody 

 Pod wietlona tabliczka z numerem posesji, 

umieszczona przy furtce lub na cianie domu, to 

drobiazg, który z pewno ci  doceni  odwiedzaj cy 

nas wieczorem go cie

 Lampa z czujnikiem ruchu. Trzeba zadba , by czujnik obj  swoim zasi giem ca y interesuj cy nas obszar
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Podjazd i gara . Droga prowadz ca do domu 

i gara u nie musi by  a  tak intensywnie 

o wietlona jak brama wjazdowa. Mo na za-

stosowa  oprawy najazdowe – ukryte w  na-

wierzchni podjazdu. Sam wjazd do gara u

powinien by  o wietlony dodatkow  lamp ,

wa ne, by dawa a ona intensywne wiat o od 

razu po w czeniu, a wi c powinna by  wypo-

sa ona w arówk  tradycyjn  lub halogenow .

Drzwi wej ciowe. Tu dobrego o wietlenia 

wymagaj  schody, na których cz sto jest li-

sko  i mog  by  nawet oblodzone. wiat o

powinno tak e pada  na klamk  i zamki. 

Elewacja. O wietlenie elewacji wymaga  sta-

rannego ustawienia jego róde , by nie wie-

ci y bezpo rednio w okna. Mo na zastoso-

wa  oprawy umieszczone w kostce brukowej 

opaski wokó  domu – podobnie jak na pod-

je dzie – albo ustawi  reflektory na trawni-

ku. Strumie wiat a skierowany równolegle 

do ciany budynku uwypukla faktur  elewa-

cji, co jest efektowne, je li jest ona wykonana 

na przyk ad z upanej ceg y silikatowej, ka-

mienia czy nieotynkowanej ceg y ceramicz-

nej. Niewskazane jest natomiast o wietlanie 

w ten sposób cian otynkowanych na g ad-

ko, bo ujawni wszystkie usterki w tynkach. 

W o wietlaniu elewacji warto zachowa

umiar,  bo niektórym osobom nawet niezbyt 

silne wiat o za oknem zak óca sen. 

O wietlenie ogrodu
W ogrodzie wskazane jest o wietlenie cie-

ek, i to nie tylko ze wzgl dów u ytkowych, 

ale równie  dla przydania uroku ogrodowi. 

O wietlone altanki, oczka wodne, fontanny 

i kaskady te  wygl daj  bardzo efektownie. 

Je li w ogrodzie jest oczko wodne, lampy 

p ywaj ce lub zatapialne z niezale nie za-

silanymi ró nobarwnymi diodami umo li-

wiaj   dowolne zmiany barwy wiat a. Nie 

chodzi tu o migocz ce jarmarczne wiate ka 

– odpowiednio sterowana taka lampa dio-

dowa umo liwia uzyskanie dowolnej barwy 

wiat a (przez wymieszanie barw podstawo-

wych w odpowiednich proporcjach).

O wietlane ro liny nie powinny rzuca  pl -

taniny cieni na cian  domu. Pod wietlaj c

ogród, warto uwzgl dni  potrzeby ro lin oraz 

nocnych owadów. 

wiat o o du ym udziale czerwieni w wid-

mie jest szczególnie przydatne w ogrodach 

zimowych, przed u a ro linom zbyt krótki 

dzie  i przyspiesza kie kowanie ro lin. 

W takiej roli najlepiej  sprawdzaj  si  sodów-

ki wysokopr ne. Nie jest natomiast wskaza-

ne u ywanie ich do celów dekoracyjnych, 

bo w ich wietle ziele  wygl da noc  mniej 

korzystnie. 

Owady nocne najsilniej reaguj  na wiat o

zimne (o niebieskim odcieniu). Szczególnie 

przyci ga je wiat o wietlówek i rt ciówek 

wysokopr nych, wskutek czego cz sto gin

od zetkni cia si  z rozgrzan  powierzchni

lampy lub po arte przez czyhaj ce w jej po-

bli u drapie niki. Z drugiej strony w takim 

wietle ziele  wygl da bardzo korzystnie. 

Je li jednak o wietlimy taras energooszcz d-

nymi wietlówkami (rurowymi lub kompakto-

wymi), to b d  one przyci ga  owady.  

W zwi zku z tym wiele opraw do o wietle-

nia zewn trznego jest przystosowanych do 

róde wiat a o barwie przesuni tej ku czer-

wieni, bo nie przyci gaj  one owadów  (doty-

czy to np. sodówek), jednak takie wiat o nie 

jest korzystne do o wietlania zieleni i lepiej 

zastosowa  je tylko przy tarasie i grillu. 

 Otoczenie wokó  lamp ogrodowych warto pokry wirem lub kor , bo koszenie trawy w takich miej-

scach jest k opotliwe

Ogrodow  kaskad  warto pod wietli

Reflektory z regulowan  w pionie i poziomie po-

zycj  g owicy umo liwiaj  precyzyjne ustawienie 

kierunku padania wiat a

Mur wzd u  podjazdu to doskona e miejsce na lampy o wietlaj ce drog  do 

gara u

 Struktur  elewacji uwydatnia wiat o ukierunko-

wane równolegle do powierzchni cian
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