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Artyku  promocyjny

O wietlenie zewn trzne zapewnia bezpiecze -
stwo domownikom, o wietla cie ki przed ga-
ra em i na podwórzu, a tak e tworzy klimat 
w wieczornym ogrodzie. Ze wzgl du na popu-
larno  tematu wybór lamp jest bardzo du y, 
czym si  wi c kierowa  przy projektowaniu 
o wietlenia zewn trznego? Ekspert z firmy 
Schmith, producenta wysokiej jako ci narz -
dzi r cznych, ogólnobudowlanych oraz lamp 
typu LED, radzi na co zwraca  uwag  i jakie 
o wietlenie wybra .

Ostatnio cz stym wyborem s lampy ledowe.
Stanowi  bardzo dobr  alternatyw  dla o wie-
tlenia halogenowego, s  zdecydowanie bar-
dziej ekologiczne i wysoko energooszcz dne.
Najcz ciej montowane s  na elewacji domu, 
przed wej ciem, podjazdem oraz wzd u cie-
ek ogrodowych lub przy oczku wodnym. Pe na 

moc arówki LED jest osi gana od razu po w -
czeniu, a jej ywotno  jest o 50 razy wi ksza 
ni  zwyk ej arówki. Emitowane wiat o jest 
zdrowsze, przyja niejsze i bezpieczniejsze dzi -
ki tzw. diodom SMD.

Przy projektowaniu o wietlenia na zewn trz 
bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na mate-
ria y, z których lampy s  wykonane. Musz  by
trwa e i wytrzyma e. Je li za  chodzi o dane 
techniczne przede wszystkim istotny jest sto-
pie  nat enia wiat a i powierzchnia, jak  ma 
o wietli . Bardzo wa nym czynnikiem decy-
duj cym o wra eniach estetycznych oraz ostro-
ci o wietlanego przedmiotu lub powierzchni 

jest tzw. wspó czynnik CRI, którym okre la si
stopie  oddawania barw. Wyra any jest w ska-
li od 1 do 100, im wy szy, tym obraz, na któ-
ry wiat o pada jest wyra niejszy i bardziej re-
alny. Optymalnym wska nikiem jest 70 CRI.
Wtedy o wietlane przedmioty zaczynamy po-
strzega  w ich naturalnych barwach. 

W przypadku monta u o wietlenia nad ga-
ra em, przed wej ciem lub podjazdem najlep-
szym wyborem s na wietlacze z czujnikiem 
ruchu. Im wi ksza moc tym strumie wiat a
jest silniejszy – jest w stanie o wietli  wi k-
sz  powierzchni .

W zale no ci od potrzeb firma Schmith ofe-
ruje lampy o zró nicowanym poborze mocy od 
10 W (odpowiada to mocy 100 W) do 50 W (od-
powiada mocy 500 W). Wszystkie charaktery-
zuj  si  wspó czynnikiem CRI powy ej 70 jed-
nostek, dzi ki czemu o wietlana powierzchnia 
jest bardzo wyra na i jawi si  w rzeczywistych 
barwach. Dzi ki klasie energetycznej A+ nasze 

ledy pozwalaj  na wysoki stopie  oszcz dno-
ci. Czujnik ruchu posiada pe n  regulacj  pa-

rametrów (nat enie wiat a przy jakim na wie-
tlacz zostanie w czony oraz czasu wiecenia), 
a technologia chip-LED zapewnia natychmiast 
jasne wiat o. Wszystkie te elementy wp ywa-
j  na wy szy poziom bezpiecze stwa domu 
i lepsz  widoczno  o zmierzchu oraz w nocy.

Tradycyjne o wietlenie LED firmy Schmith 
bez czujnika ruchu sprawdza si  przy sta ym 
wietle skierowanym np. na ogród, oczko wod-

ne lub wzd u  alejki. W zale no ci od wielko-
ci o wietlanej powierzchni i rodzaju do wy-

boru s  LEDy o poborze mocy 10 W (100 W), 
20 W (200 W), 30 W (300 W), 50 W (500 W) i po-
ziomie CRI powy ej 70 jednostek. Podobnie 
jak te z czujnikiem ruchu, zapewniaj  one 
naturalne barwy o wietlanych przedmiotów, 
a 120-stopniowy k t wiecenia  gwarantuje 
równomierny rozk ad wiat a. Dzi ki takiemu 
o wietleniu ogród pi knie prezentuje si  noc-
n  por  i tworzy fantastyczny klimat. 

Na wietlacze LED firmy Schmith to wytrzy-
ma o , energooszcz dno , bezpiecze stwo 
oraz pi kno ogrodowego o wietlenia. Wszystkie 
warianty dost pne s  w naszym sklepie inter-
netowym www.schmith24.pl.

O firmie:
Schmith to marka, która oferuje wysokiej ja-
ko ci narz dzia przeznaczone zarówno do 
drobnych prac domowych, ogrodowych, jak 
i tych przeznaczonych do u ytku przemys o-
wego.  Nasze narz dzia znajdziecie Pa stwo 
w dobrych sklepach narz dziowych w ca ej 
Polsce oraz w naszym sklepie internetowym 
www.schmith24.pl 

O wietlenie zewn trzne LED firmy Schmith
- innowacja w bezpiecze stwie Twojego domu i ogrodu
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