W naszej szerokoĂci geograficznej sztuczne
Ăwiatïo jest szczególnie waĝne. Przez wiele miesiÚcy nie tylko umoĝliwia nam aktywnoĂÊ po zmroku, ale teĝ malujÈc przestrzeñ, uprzyjemnia ĝycie. Aby wspóïgraïo
z otoczeniem, podkreĂlaïo jego walory i nie
przeszkadzaïo domownikom, dobrze jest
o nim pomyĂleÊ juĝ na etapie budowy domu.
By dobrze rozplanowaÊ przebieg instalacji
elektrycznej, naleĝy wstÚpnie zaaranĝowaÊ
wszystkie pomieszczenia: ustaliÊ podziaï
na strefy, zaplanowaÊ ustawienie mebli i dostosowanÈ do tego liczbÚ punktów elektrycznych. ChoÊ nie jest ïatwo przewidzieÊ
to wszystko, gdy dom jest dopiero na papierze, warto podjÈÊ ten wysiïek, aby potem nie
trzeba byïo kuÊ Ăwieĝo otynkowanych Ăcian
czy rozciÈgaÊ po podïodze przedïuĝaczy.

fot. Philips

OĂwietlenie wewnÚtrzne

¥wiatïem

malowane
OĂwietlenie

Katarzyna Sendal

OĂwietlenie peïni juĝ nie tylko funkcjÚ
uĝytkowÈ. Staïo siÚ takĝe elementem
wystroju wnÚtrza oraz otoczenia domu.
¥wiatïo tworzy klimat, oĝywia przestrzeñ
i wpïywa na nasz nastrój.
144
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OĂwietlenie pomieszczeñ naleĝy dostosowaÊ do funkcji, jakie bÚdÈ one peïniÊ.
Funkcjonalne powinno byÊ rozmieszczenie
ěródeï Ăwiatïa, to, jak Ăwiatïo pada na powierzchnie, czy rzuca przy tym cienie, czy
nie, a takĝe jaki jest tego efekt wizualny,
bo Ăwiatïo ma teĝ znaczenie dekoracyjne.
Moĝna nim wyeksponowaÊ ïadne meble,
zbiory pamiÈtek z podróĝy, obrazy, itp.
Rodzaje oĂwietlenia wewnÚtrznego
Ogólne, czyli gïówne ěródïo Ăwiatïa
w kaĝdym pomieszczeniu. Nie musi byÊ ba
bardzo mocne – ma za zadanie równomiernie je
to
rozjaĂniaÊ. ½ródïa oĂwietlenia ogólnego to:
plafoniery, lampy wiszÈce i ĝyrandole, czy
czyli
oprawy sufitowe, kinkiety, a ponadto reflek
reflektorki, halogeny itp.
Miejscowe, robocze – do oĂwietlania
wybranych czÚĂci pomieszczenia, w których wykonuje siÚ stale te same czynnoĂci
czynnoĂci.
Montuje siÚ je nad blatem w kuchni, wokóï
lustra w ïazience czy nad fotelem, w którym
czytamy. ¥wiatïo takie powinno byÊ skierowane na konkretne miejsce i mieÊ moc co
najmniej 60 W.
Dekoracyjne – do tworzenia nastroju i akcentowania wybranych detali: bibelotów,
obrazów, roĂlin czy mebli. OĂwietlenie takie
nie musi byÊ jasne, ale powinno byÊ skupione. Do tego celu stosuje siÚ lampy bezcieniowe na wysiÚgnikach, reflektorki halogenowe
oraz – do podĂwietlania obrazów – Ăwietlówki o naturalnej barwie.
OĂwietlenie pomieszczeñ
Salon. SpÚdzamy tu najwiÚcej czasu, warto
wiÚc poïÈczyÊ oĂwietlenie ogólne z oĂwiet-
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fot. Philips

fot. Aurora Technika ¥wietlna

Przykïad oĂwietlenia dekoracyjnego
wykorzystywanego do akcentowania wybranych
detali – obrazów, zdjÚÊ

lekko ĝóïta. Najkorzystniejsze oĂwietlenie
zapewnia lampa zawieszona na wysokoĂci
60–70 cm nad blatem – z ĝarówkÈ 60–75 W
lub ĂwietlówkÈ 15 W. JeĂli stóï jest dïugi, zamiast jednej lampy z duĝym kloszem moĝna
powiesiÊ dwie mniejsze.
Sypialnia. Powinna byÊ miejscem nastrojowym i zachÚcajÈcym do odpoczynku, do czego przyczynia siÚ teĝ oĂwietlenie. Zalecane jest Ăwiatïo o delikatnym
i ciepïym odcieniu, nieodpowiednie natomiast – ĝarówki o barwie niebieskozielonej
czy o innej chïodnej barwie, gdyĝ wywoïujÈ wraĝenie zimna, mogÈ teĝ wprowadzaÊ
w stan niepokoju.
OĂwietlenie dekoracyjne. Najwaĝniejsze
w sypialni, bo buduje nastrój sprzyjajÈcy
wypoczynkowi.
OĂwietlenie miejscowe. Przydatne, jeĂli
lubimy czytaÊ w ïóĝku. Wtedy najwygodniej
bÚdzie umieĂciÊ ěródïa Ăwiatïa tuĝ przy nim.
LampkÚ stojÈcÈ naleĝy postawiÊ na szafce
nocnej, obok ïóĝka, w odlegïoĂci nie mniejszej niĝ 50 cm. ½ródïa Ăwiatïa mocowane na
Ăcianie nad ïóĝkiem naleĝy zamontowaÊ nie
niĝej niĝ 75 cm od pïaszczyzny materaca. Do
doĂwietlenia strefy czytania sprawdzajÈ siÚ
lampki z regulowanym kierunkiem i wysokoĂciÈ Ăwiecenia.

JeĂli stóï jest dïugi, zamiast jedne duĝej lampy
moĝna powiesiÊ dwie mniejsze

fot. Krulen

leniem miejscowym, by najlepiej sïuĝyïo róĝnym funkcjom, w salonie bowiem przyjmujemy goĂci, odpoczywamy, oglÈdamy
telewizjÚ, czytamy. ¥wiatïo powinno byÊ
rozproszone, a jego barwa – wspóïgraÊ z kolorem Ăcian. Do wyboru mamy kilka rodzajów oĂwietlenia:
Kinkiety. NiezbÚdne w kaĝdym salonie.
PamiÚtajmy jednak, by nie wieszaÊ ich bezpoĂrednio nad kanapÈ czy fotelami, poniewaĝ oĂwietlaïyby gïowy siedzÈcych na nich
osób. Do kinkietów, zamiast tradycyjnych
wïÈczników, dobrze jest zamontowaÊ Ăciemniacze, które regulujÈ natÚĝenie Ăwiatïa.
Lampa stojÈca. Najlepiej ustawiÊ jÈ koïo
fotela. Najwygodniejsze sÈ takie lampy, które majÈ dwa ěródïa Ăwiatïa: jedno skierowane w dóï – odpowiednie do czytania, i drugie skierowane na sufit.
Lampka za telewizorem. Naleĝy ustawiÊ
jÈ za odbiornikiem. Moĝe to byÊ np. lampa
stojÈca. Jej Ăwiatïo powinno byÊ skierowane na ĂcianÚ za telewizorem, aby rozpraszaïo mrok – oglÈdanie telewizji bÚdzie wtedy
mniej mÚczÈce dla naszych oczu.
Kuchnia. Podobnie jak w salonie, najlepiej tu poïÈczyÊ oĂwietlenie ogólne z miejscowym.
OĂwietlenie ciÈgu roboczego. To najwaĝniejsze oĂwietlenie w kuchni, potrzebne podczas wykonywania codziennych czynnoĂci
zwiÈzanych z przygotowywaniem posiïków:
punkty Ăwietlne naleĝy zamontowaÊ nad caïÈ
dïugoĂciÈ blatu roboczego. Sprawdza siÚ tu
oĂwietlenie umieszczone pod szafkami wiszÈcymi (np. oczka halogenowe) albo zainstalowane nad meblami lampki halogenowe na
wysiÚgnikach. Moc takiego oĂwietlenia nie
musi byÊ duĝa. W zupeïnoĂci wystarczÈ: ĝarówki 35–40 W lub Ăwietlówki kompaktowe
5–10 W.
OĂwietlenie stoïu. ¥wiatïo nie moĝe raziÊ siedzÈcych przy nim osób, a wiÚc ĂwieciÊ im w oczy, ale powinno dobrze oĂwietlaÊ
blat. Nie moĝe zmieniaÊ barw potraw, dlatego barwa Ăwiatïa powinna byÊ jasna, ciepïa,

W kuchni najlepiej sprawdzi siÚ oĂwietlenie
punktowe zamontowane pod szafkami
i oĂwietlajÈce blat roboczy

oĂwiet lenie, które ĂwieciÊ bÚdzie caïÈ noc,
aby zapewniÊ maluchowi poczucie bezpieczeñstwa. Barwa Ăwiatïa powinna byÊ ciepïa
i niezbyt intensywna. Dobrym rozwiÈzaniem
sÈ kolorowe kinkiety na Ăcianie obok ïóĝeczka albo lampka nocna na komodzie.
Pokój starszego dziecka. Naleĝy zastosowaÊ tu oĂwietlenie ogólne i miejscowe. Jedne lampy powinny rozĂwietlaÊ pomieszczenie, inne – biurko do nauki. ½ródïo
Lampy stojÈce peïniÈ
funkcjÚ oĂwietlenia
miejscowego

Pokój dziecka.
Pokoje niemowlÚcia i maïego dziecka. W pokojach tych moĝna zainstalowaÊ

Czy wiesz, ĝe...

fot. Falko

Zwykïa ĝarówka nie jest trwaïym ěródïem Ăwiatïa, jej ĝywotnoĂÊ okreĂla siÚ na 1000 godzin.
Dioda LED zuĝywa niewiele energii, jej ĝywotnoĂÊ okreĂlana jest na 100 000 godzin.
¿arówka halogenowa emituje od 10 do 100% wiÚcej Ăwiatïa niĝ zwykïa, jest takĝe od dwóch
do piÚciu razy trwalsza.
¥wietlówki kompaktowe i liniowe ĂwiecÈ dziesiÚÊ razy dïuĝej niĝ zwykïe ĝarówki i zuĝywajÈ piÚÊ razy mniej energii.
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W ïazience najwaĝniejsze jest oĂwietlenie
umywalki i lustra – po jego bokach moĝna
zamontowaÊ kinkiety

Ăwiat ïa powinno siÚ zainstalowaÊ na wysokoĂci 35 cm od blatu biurka, zawsze po
przeciwnej stronie niĝ rÚka, którÈ dziecko pisze. Lampa na biurko powinna mieÊ
dïugie ramiÚ zginajÈce siÚ w dwóch lub
trzech miejscach, ruchomÈ metalowÈ gïówkÚ oraz Ăciemniacz regulujÈcy intensywnoĂÊ
Ăwiat ïa. JeĂli dziecko korzysta z komputera, to oprócz lampki na biurku, powinniĂmy
umieĂciÊ drugÈ – za monitorem.
azienka. Nie ma tu wyraěnego podziaïu na oĂwiet lenie miejscowe i ogólne. W tej
przestrzeni, w której Ăciany i podïogi wyïoĝone sÈ odbijajÈcymi Ăwiatïo pïytkami, wystarczy zastosowanie opraw kierunkowych.
Najwaĝniejsze jest oĂwietlenie lustra i umywalki: po bokach lustra moĝna zamontowaÊ
kinkiety, oprawy kierunkowe w obniĝonym
nad umywalkÈ suficie lub zainstalowaÊ
oprawy schowane w bokach wnÚki umywalkowej. OĂwietlenie nie powinno ani odbi-

fot. Kanlux

jaÊ siÚ w lustrze, ani powodowaÊ tworzenia
siÚ cieni na twarzy osoby, która przed nim
stoi. Efektowne jest oĂwietlenie zamontowane przy wannie i natrysku, które uprzyjemnia relaks w ïazience. Naleĝy jednak pamiÚtaÊ o przestrzeganiu zasad bezpieczeñstwa:
do oĂwietlenia natrysku czy wanny nie wolno stosowaÊ lampek na napiÚcie sieciowe,
a jedynie specjalne szczelne oprawy odporne na wodÚ (o czym Ăwiadczy oznaczenie
IP44), zasilane napiÚciem 12 V.
Gabinet. W domowym biurze potrzebne
jest zarówno oĂwietlenie ogólne, jak i miejscowe. ½ródïa Ăwiatïa naleĝy rozmieĂciÊ tak,
by nie powodowaïy one refleksów na ekranie komputera.
OĂwietlenie ogólne. Naleĝy zastosowaÊ
jasne, górne Ăwiatïo, nietworzÈce jednak
mÚczÈcego dla oczu kontrastu pomiÚdzy
oĂwietleniem miejscowym a tïem.
OĂwietlenie miejscowe. Najlepsza jest
lampa na biurko z ramieniem teleskopowym, której Ăwiatïo moĝna skierowaÊ w dowolnÈ stronÚ.
Garderoba. Najwygodniejsze tu bÚdzie
oĂwietlenie w gzymsie – reflektorki halogenowe, które umoĝliwiajÈ regulowanie kierunku

Informacje na opakowaniach ěródeï Ăwiatïa
Moc podawana jest w watach np. 40 W, 60 W, 100 W. Na Ăwietlówkach kompaktowych znajdziemy teĝ informacjÚ, jaka jest moc ĝarówki, jakÈ ta Ăwietlówka zastÚpuje, np. Ăwietlówka
o mocy 20 W zastÚpuje zwykïÈ ĝarówkÚ o mocy 100 W, Ăwietlówka o mocy 16 W zastÚpuje
ĝarówkÚ 75 W, a Ăwietlówka o mocy 12 W ĝarówkÚ 60 W.
NapiÚcie, jakim ěródïo Ăwiatïa powinno byÊ zasilane, np. 12 V, 24 V lub 230–240 V.
Typ trzonka, który musi odpowiadaÊ oprawie, ma oznaczenia literowo-cyfrowe, np. E27 GU5,
3 , w których litery okreĂlajÈ ksztaït, a cyfry – wymiary w milimetrach.
Typ bañki, ma oznaczenia literowo-cyfrowe, np. A65, B35, T60, w których litera okreĂla ksztaït,
a cyfry – ĂrednicÚ bañki w milimetrach.
KÈt rozproszenia wiÈzki Ăwiatïa dotyczy halogenów wyposaĝonych w reflektor i podawany jest w stopniach – np. 30 stopni lub 38D.
Stopieñ oddawania barw i temperatura barwowa Ăwiatïa, istotne gdy dobiera siÚ Ăwietlówki. OkreĂlane sÈ ciÈgiem trzech cyfr – np. 827. Pierwsza okreĂla stopieñ oddawania barw
(zakres od 1 do 9 – im wiÚksza, tym lepiej). Kolejne dwie cyfry okreĂlajÈ, jaki odcieñ bieli ma
Ăwietlówka, dokïadniej dwie poczÈtkowe z czterech cyfr – 27 to 2700 kelwinów.
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fot. Kanlux

Ciekawym rozwiÈzaniem w oĂwietleniu
korytarza moĝe byÊ zamontowanie niewielkich
lampek tuĝ nad podïogÈ

padania Ăwiatïa. WnÚtrze szaf oĂwietliÊ moĝna Ăwiet lówkami liniowymi bÈdě zawiesiÊ na
suficie lampy oĂwietlajÈce ubrania.
Korytarz. Do oĂwietlenia korytarza nie
jest potrzebne mocne Ăwiatïo. WystarczÈ tu
zestawy reflektorków na linkach lub drutach albo pïaskie kinkiety zwane póïplafonierami. Przydatne moĝe siÚ okazaÊ zainstalowanie osobnej lampy bÈdě kinkietów
nad lustrem. W dïugich korytarzach oraz na
schodach naleĝy montowaÊ po dwa wïÈczniki, zwane krzyĝowymi, aby Ăwiatïo zapalone
w jednej czÚĂci moĝna byïo zgasiÊ w drugiej.

OĂwietlenie zewnÚtrzne
Przez umiejÚtne oĂwietlenie domu moĝna
wyeksponowaÊ najatrakcyjniejsze jego elementy. Nie trzeba w tym celu oĂwietlaÊ caïej
elewacji, bo nie chodzi o to, by dom staï siÚ
najjaĂniejszym obiektem w okolicy. Warto
natomiast wybraÊ kilka elementów wartych zaakcentowania i zadbaÊ o oĂwietlenie najwaĝniejszych stref – wejĂcia, tarasu
i schodów zewnÚtrznych. W domach z okapem najïatwiej zamontowaÊ lampy w podsufitce: rozmieszczone tam, ïadnie rozĂwietlÈ
Ăciany. JeĂli dach nie ma okapu, moĝna zamontowaÊ na Ăcianach kinkiety zewnÚtrzne: utworzÈ na elewacji ciekawÈ grÚ Ăwiateï.
½ródïa oĂwietlajÈce fasadÚ domu nie muszÈ
mieÊ duĝej mocy.
¥wiatïem prowadzone. WejĂcie i wjazd do
domu oĂwietlamy dla bezpieczeñstwa i wygody domowników. W strefie tej oĂwietliÊ
moĝna kilka punktów:
Furtka wejĂciowa. Punkt Ăwietlny, na
przykïad oprawÚ halogenowÈ albo reflektor, moĝna umieĂciÊ w zadaszeniu furtki
– Ăwiat ïo powinno byÊ skierowane w dóï,
aby oĂwietlaïo klamkÚ, zamek i dzwonek.
JeĂli furtka nie jest zadaszona lub jeĂli takie
rozwiÈzanie nam nie dopowiada, moĝemy
ěródïa Ăwiatïa umieĂciÊ na sïupkach przy
furtce. Ze wzglÚdów bezpieczeñstwa, warto zainstalowaÊ lampy z czujnikiem ruchu,
które zapala siÚ, gdy ktoĂ bÚdzie obok nich
przechodziï.
Tabliczka z numerem. Moĝna jÈ
podĂwiet liÊ reflektorkiem na wysiÚgniku
lub zaïoĝyÊ wodoszczelnÈ lampkÚ przystosowanÈ do naklejania liter.
Droga do drzwi. Punkty Ăwietlne, przystosowane do tego celu oprawy, moĝna zamontowaÊ w trawniku. ¥cieĝka zostanie wtedy oĂwietlona Ăwiatïem padajÈcym
z doïu. JeĂli chcemy oĂwietliÊ dróĝkÚ od
góry, moĝna po obu jej stronach ustawiÊ
lampy na sïupkach. InstalujÈc takie oĂwiet-
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OĂwietlenie

lenie, naleĝy pamiÚtaÊ o zasadzie – im krótsza Ăcieĝka, tym niĝsze sïupki.
Schody wejĂciowe. Do oĂwietlenia niskich
schodów najczÚĂciej wystarczÈ ěródïa Ăwiatïa oĂwietlajÈce drzwi. Wysokie – wymagajÈ
osobnego oĂwietlenia. Moĝna wtedy zamontowaÊ oprawy w stopniach – Ăwiateïka ïadnie
je zaakcentujÈ lub umieĂciÊ oprawy w murowanej balustradzie. Gdy nie ma moĝliwoĂci
zamontowania opraw w balustradzie, moĝna
oĂwietliÊ schody lampami na sïupkach.

fot. Brilux
fot. Apollo

Reflektorki z moĝliwoĂciÈ
regulowania kÈta padania Ăwiatïa pozwolÈ
wyeksponowaÊ najciekawsze ogrodowe roĂliny
lub detale architektoniczne

fot. Lange ukaszuk

Niskie stojÈce lampy moĝna
zamontowaÊ do gotowych
bloczków fundamentowych,
utwardzonej nawierzchni
np. z kostki brukowej lub
(jeĂli sÈ wyposaĝone
w podstawÚ zakoñczona ostrzem)
wbiÊ je w grunt

Drzwi wejĂciowe. ½ródïo Ăwiatïa powinno byÊ tak skierowane, aby dobrze oĂwietlaïo klamkÚ, zamek oraz podest. Oprawy
moĝna zainstalowaÊ bezpoĂrednio nad
drzwiami, albo w zadaszeniu.
Nastrojowy taras. Aby móc korzystaÊ
z tarasu takĝe wieczorem – zjeĂÊ kolacjÚ
z przyjacióïmi czy poczytaÊ ksiÈĝkÚ – naleĝy go oĂwietliÊ. Na tarasie zadaszonym
moĝna zamontowaÊ lampy wiszÈce lub, na
Ăcianie budynku, zainstalowaÊ oprawy kin-

Do podĂwietlenia numeru domu
moĝna zastosowaÊ specjalnÈ oprawÚ
do naklejania liter

kietowe. Taras niezadaszony moĝna oĂwietliÊ lampami ogrodowymi na sïupkach zainstalowanymi w posadzce tarasu lub na
trawniku.
Sterowanie Ăwiatïem. PlanujÈc oĂwietlenie domu, warto zastanowiÊ siÚ nad jego
sterowaniem. Dobrym i sprawdzonym rozwiÈzaniem jest zainstalowanie czujnika
zmierzchowego, który wïÈcza lampy, gdy
zapada zmrok, a wyïÈcza, gdy robi siÚ jasno.
REKLAMA
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