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Technologia oświetlenia za pomocą źródeł LED, ze względu
na swój potencjał w zakresie osiąganych parametrów technicznych, różnorodności zastosowań stała się niemal przełomową.
Takie sformułowanie perspektyw doprowadziło do wysokich
oczekiwań od strony konsumentów, którzy słusznie zauważyli możliwość znacznego ograniczenia zużycia energii na cele
oświetleniowe.
Tempo rozwoju oświetlenia LED jest bardzo szybkie, jednak
mimo to jest na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju w porównaniu z innymi technologiami bazującymi na świetlówkach
lub wysokoprężnych lampach wyładowczych, które doskonaliły
się przez dziesięciolecia. Dzięki doskonaleniu technologii producenci oświetlenia LED wprowadzają na rynek produkty o coraz lepszych parametrach oraz szerszym zakresie stosowania.
Jednocześnie na rynku pojawiają się przereklamowane produkty LED o niskiej jakości, które często nie odpowiadają podsta-

wowym wymaganiom bezpieczeństwa. Brak jednoznacznych
przepisów prawnych, norm oraz nadzoru rynkowego w zakresie deklarowanych parametrów, sprawia, że segment wyrobów
słabych jakościowo i nie spełniających minimalnych parametrów zaczął rosnąć. Takie działania grożą zahamowaniem rozwoju technologii LED oraz utratą korzyści dla konsumenta, jak
również gospodarki oraz środowiska naturalnego.
Dla wielu użytkowników/konsumentów ilość informacji zawarta w reklamach, na opakowaniach, w testach czy opiniach
może być przytłaczająca. Wiele terminów, definicji, nazw czy
skrótów może być nieczytelne, bądź niezrozumiałe. I trudno
się dziwić – w natłoku informacji jakie w dzisiejszych czasach
do nas docierają czasami ciężko w sposób jasny i czytelny
wyszukać odpowiednią informację. Dlatego postaramy się
nakreślić główne wielkości, parametry świadczące o jakości
oferowanych rozwiązań, przedstawić najczęściej spotykane
problemy oraz sposoby ich unikania lub eliminowania.
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STANDARD CIE S 025/E:2015
W W STANDARD CIE S 025/E:2015 DOTYCZĄCY POMIARÓW LAMP I MODUŁÓW LED
Oprawy ze źródłami LED wprowadzane na rynek UE powinny
spełniać wymagania zapisów dyrektyw i norm europejskich.
Są one objęte obowiązkiem przeprowadzania procedury weryfikacji parametrów (również elektrycznych).
W ubiegłym roku Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa
(CIE) wydała nowy standard z wytycznymi dotyczącymi pomiarów produktów oświetleniowych z diodami świecącymi
(LED). Do tej pory nie obowiązywał żaden spójny dokument,
który regulowałby pomiary tych produktów. Nowy standard
jest pierwszym międzynarodowym dokumentem, który odnosi
się do nowoczesnych źródeł światła, jakimi są diody
Najnowszy standard CIE S 025/E:2015 precyzuje niezbędne
warunki do prawidłowego wykonania powtarzalnych fotometrycznych i kolorymetrycznych pomiarów na lampach LED,
modułach LED i oprawach LED. Dostępność dokładnych
danych fotometrycznych urządzeń LED jest podstawowym wymogiem do projektowania dobrych systemów oświetleniowych
i oceny sprawności produktów. Udostępnianie danych z pomiarów przeprowadzanych w określonych, znormalizowanych
warunkach pomiarowych gwarantuje ich spójność.

W WMETODA BADANIA DLA OPRAW
I MODUŁÓW LED
Standard określa wymagania dotyczące pomiarów wielkości
elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych lamp LED,
modułów LED i opraw LED, przy pracy z napięciem zasilającym
AC lub DC, oraz dedykowanymi zasilaczami LED.
Fotometryczne i kolorymetryczne wartości objęte w tym standardzie to:
• Całkowity strumień świetlny – jest wielkością
fizyczną określającą całkowitą moc światła
emitowanego z danego źródła światła mogącego
wywołać określone wrażenie wzrokowe. Jednostką
strumienia jest lumen [lm]. W przypadku opraw
oświetleniowych podawaną wartością powinna
być wartość strumienia świetlnego oprawy, a nie
wartość strumienia zastosowanych wewnątrz diod
LED. Przykładem tego typu oprawy w ofercie Schrack
Technik może być oprawa na Rys.1.

• Skuteczność świetlna to wielkość fizyczna
określająca stosunek strumienia świetlnego
emitowanego przez określone źródło światła
do pobieranej przez nie energii w jednostce czasu.
Najczęściej stosowaną jednostką jest [lm/W], czasami
podawana również procentowo w porównaniu
do 683lm/W tj. przypadku idealnego źródła, które całą
dostarczoną energię oddaje w zakresie widzialnym
światła. Przykładowy produkt na Rys.2.

Rys.2. LIFS012002 – Flexstrip 60 WW, Ra=90+, 13,5W/m, 1050lm/m,
78lm/ W, 24VDC, l=5m

• Bryła fotometryczna – wg definicji to zbiór końców
wektorów o wspólnym początku i o długości
proporcjonalnej do światłości źródła w danym
kierunku. Określa się ją przez podanie – w jednej lub
kilku płaszczyznach – krzywej światłości tj. światłości
w płaszczyźnie przechodzącej przez źródło światła
w funkcji kąta liczonego od przyjętego kierunku,
najczęściej światłość podaje się we współrzędnych
biegunowych – Rys.3.

Rys.3. Przykładowa bryła fotometryczna żarówki.

Rys.1. LIHB135000 Arktur LED High-Bay 13500lm, 132W, 120°, 6000K,
RAL9006
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• Luminancja i rozkład luminancji – jest wielkością
fotometryczną będącą miarą natężenia oświetlenia
padającego w danym kierunku, opisuje ilość światła,
która przechodzi lub jest emitowana przez określoną
powierzchnię i mieści się w danym kącie bryłowym.
Jest miarą wrażenia wzrokowego, które jest odbierane
ze świecącej powierzchni. Jednostką jest kandela
na metr kwadratowy [cd/m2])
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STANDARD CIE S 025/E:2015
• Współrzędne chromatyczności temperatury
barwowej – barwę w sposób jednoznaczny opisuje
się we współrzędnych trójchromatycznych X, Y, Z,
te trzy współrzędne trójchromatyczne odpowiadają
procentowemu udziałowi trzech podstawowych barw
strona
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R, G, B – Rys.4.

Temperatura
barwowa
6500 K

Temperatura
barwowa
1500 K

Temperatura
barwowa
3200 K

Temperatura
barwowa
2300 K

Rys.6. Różne temperatury barwowe światła białego.

Rys.4. Trójchromatyczne składowe widmowe.

• Współczynnik oddawania barw (CRI) –
charakteryzuje źródło światła, wyrażony jest liczbą
od 0 (dla światła monochromatycznego) do 100 (dla
widma ciągłego światła białego). Określa jak dobrze
postrzegane są barwy oświetlanych przedmiotów.
Na Rys.8 pokazano przykładowy przedmiot w świetle
o różnych współczynnikach CRI. Im wyższy jest
współczynnik tym barwy są lepiej oddawane,
a oświetlane przedmioty mają bardziej naturalny
wygląd. Na Rys.7. przykład oprawy oświetleniowej LED
o współczynniku oddawania barw CRI na poziomie 97.

Współrzędne te nakładając się odwzorowywane
są w przestrzeni barw przedstawionej z pomocą
wykresu chromatyczności jako tzw. trójkąt barw: obszar
zamknięty dwoma liniami – krzywą i prostą jak na Rys.5.

Rys.7. LILD080236 LED Downlight 80 - IP43 CRI/RA 97 Warmwhite

Rys.5. Poglądowy wykres chromatyczności, tzw, trójkąt barw.
2700K

CRI 97

• Temperatura barwowa – barwa światła białego
może być zróżnicowana od ciepłej np. 2700K
do chłodnej np. 6500K jak na Rys.6. Obecna
technologia produkcji LED uniemożliwia wykonanie
diod wytwarzających dokładnie taką samą barwę
światła. W przypadku stosowaniu wielu źródeł światła
LED jednocześnie różnica barwy światła może być
widoczna. Z tego powodu producenci konfekcjonują
LED pod względem rozrzutu współrzędnych
trójchromatycznych w ramach tej samej nominalnej
barwy światła, tworząc tzw. biny.

2700K

CRI 90

2700K

CRI 80

2700K

CRI 70

Rys.8. Obiekt w świetle o różnych współczynnikach CRI.

Norma ta nie obejmuje pakietów LED i produktów na bazie
diod OLED (organiczne diody LED).
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MOC BIERNA W OŚWIETLENIU LED
W WMOC BIERNA W OŚWIETLENIU LED
W instalacjach oświetleniowych generowane są duże straty
wynikające z przepływu mocy biernej. Zjawiska związane z występowaniem mocy biernej są charakterystyczne dla układów
prądu przemiennego. Moc bierna nie jest zamieniana na moc
użyteczną. Ogólnie rzecz biorąc, moc bierna pojawia się, gdy
prąd lub napięcie przyjmują większe wartości, niż jest to potrzebne do przetransferowania porcji energii. Moc bierna utożsamiana jest też z oscylacjami między źródłem a odbiornikiem
energii.
W układach jednofazowych z sinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia, wielkość mocy biernej Q jest równa amplitudzie
składowej oscylującej mocy chwilowej p(t):
p(t)=P(1-cosωt)+Qsinωt

W powyższym wzorze widać, jak zwiększanie udziału mocy
biernej Q względem mocy czynnej P (współczynnik mocy tgØ
= Q/P) wpływa na powiększenie się amplitudy oscylacji mocy
(coraz bardziej ujemne minima mocy chwilowej). Należy jednak
pamiętać, że w obwodach trójfazowych symetrycznych suma
mocy chwilowych wszystkich faz nie jest funkcją czasu, zatem
rozpatrując układ wielofazowy całościowo, nie zaobserwuje się
oscylacji energii. Oscylacje nie są więc warunkiem koniecznym
do pojawienia się energii biernej.
Przepływ mocy biernej przez linie zasilające zwiększa moduł
prądu, a więc zwiększa straty na przesyle energii. Z drugiej
strony, właściwy bilans mocy biernej w sieci elektroenergetycznej zapewnia odpowiedni poziom napięć w poszczególnych obszarach systemu. Przy tej okazji pojawia się konflikt
interesów pomiędzy operatorem systemu dystrybucyjnego,
zainteresowanym ograniczeniem przepływów mocy biernej
przez swoją sieć oraz operatorem systemu przesyłowego, który
musi dbać o bezpieczeństwo pracy całego systemu i odpowiedni poziom napięć w węzłach sieci. Poprzez konstrukcję
taryf, elektroenergetyczne przedsiębiorstwo dystrybucyjne
jest w stanie wymusić na odbiorcach ograniczenie poboru
energii biernej. Przykład licznika z pomiarem czterokwadrantowym, trójfazowym służącym do pomiaru mocy i jej charakteru na Rys.9. Oprócz proponowanego firma Schrack Technik
posiada w swojej ofercie liczniki do pomiaru energii począwszy
od liczników 1-fazowych w zabudowie 1-modułowej, poprzez
liczniki do pomiaru pół-pośredniego do liczników pomiaru bezpośredniego 3-fazowe do 100A. Wszystkie liczniki w ofercie
Schrack Technik są zgodne z dyrektywą MID oraz posiadają
legalizację pierwotną. Oferowane liczniki posiadają wyjścia:
impulsowe S0, M-Bus, MOD-Bus, Profibus, Lonworks.
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Rys.9. PPMGDFQ305 Licznik DIZ 3x230/400V, 5/1A, M-BUS, P/Q

Każdemu odbiorcy zależy na ograniczeniu kosztów użytkowania energii. Głównym bodźcem do zastosowania układów
kompensacji mocy biernej jest chęć zmniejszenia opłat z tytułu
poboru energii biernej.
Skala problemu eliminowania opłat za moc bierną stale rośnie, czyniąc tę problematykę bardziej znaczącą i zwiększającą możliwości oszczędzania. Okazuje się, że o wiele bardziej
skomplikowanym zadaniem jest kompensacja mocy biernej
w budynkach biurowych, niż obiektach przemysłowych. Propozycją w tym zakresie może być zestaw do kompensacji LSK
68,75/6,25kVar przedstawiony na Rys. 10. Oprócz proponowanego zestawu w ofercie Schrack Technik można znaleźć
również inne, dobrane do indywidualnych wymagań klienta.
Istnieje możliwość zastosowania wewnętrznego automatycznego układu chłodzenia lub specjalnego zestawu do sieci nn
o podwyższonej zawartości wyższych harmonicznych.

Rys.10. FR3413849- Zestaw kompensacji mocy LSK 14% 68,75/6,25kvar
600x1211x311mm ścienna

Na podstawie obowiązujących przepisów (Rozporządzenie
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną), za tzw. ponad
umowny pobór energii biernej, odbiorca energii elektrycznej może – zgodnie z taryfą – zostać obarczony dodatkową
opłatą. Takimi rozliczeniami objęci są także odbiorcy zasilani
z sieci sn i wyższych napięć. W przypadku odbiorców zasilanych z sieci nn opłaty takie mogą być naliczane, o ile taka
możliwość została ujęta w treści warunków przyłączenia lub
umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
albo umowie kompleksowej (§45 ust. 2).

PARAMETRY OPRAW LED
W WWPŁYW ZMIAN WARTOŚCI NAPIĘCIA
ZASILANIA NA PARAMETRY OPRAW LED
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Oprawy ze źródłami LED wprowadzane na rynek UE powinny
spełniać wymagania zapisów dyrektyw i norm europejskich.
Są one objęte obowiązkiem przeprowadzania procedury weryfikacji parametrów (również elektrycznych).
Normy dotyczące tych opraw można podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwsza dotyczy wymagań ogólnych i bezpieczeństwa. Spełnienie wymagań norm z tej grupy, a także
wymagań norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej pozwala na legalne wprowadzanie do obrotu opraw
LED i modułów LED. Druga grupa norm dotyczy wymagań
i sprawdzenia parametrów użytkowych LED, takich jak strumień świetlny, trwałość, barwa, oddawanie barw itp.
Pomiar parametrów elektrycznych
Napięcie jest parametrem, którego cechy określają jakość
energii elektrycznej. Do cech tych należą: wartość napięcia,
jego częstotliwość, wahania i zapady napięcia, krótkie i długie
przerwy w zasilaniu, przepięcia, asymetria napięć oraz harmoniczne. Na Rys.11. zaprezentowano przekaźnik 16A o podwyższonym prądzie rozruchowym 120A (20ms), który może
być rozwiązaniem dla instalacji hotelowych (uruchamianych
kartą dostępu) lub oświetlenia z przewagą źródeł LED. Rys.12.
pokazuje produkt, dzięki któremu można ograniczyć prąd rozruchu do wartości 165A (20ms) lub 800A (200µs) przy dużych
instalacjach oświetleniowych LED, gdzie spodziewany jest podwyższony prąd w momencie rozruchu.

1. napięcie (napięcia) znamionowe (wartość skuteczna) [V],
2. częstotliwość znamionową [Hz],
3. nominalną wartość mocy oprawy [W],
4. całkowity współczynnik mocy oprawy.
Diody LED dzieli się na dwie podstawowe grupy: typowe diody
LED o małej mocy oraz diody LED dużej mocy nazywane potoczenie Power LED. Diody świecące LED zasilane są napięciem
stałym o wartości zaledwie kilku woltów. Wartość napięcia
zasilającego dla pracy znamionowej jest zależna od energii
emitowanych fotonów, im jest ona większa tym wymagane
jest większe napięcie.
Do podstawowych parametrów diod LED zaliczyć można napięcie i prąd przewodzenia. Obie wielkości są ze sobą ściśle
powiązane i zależą od temperatury złącza p-n. Znamionowy
prąd przewodzenia dla większości diod małej mocy wynosi
20 mA, natomiast znamionowe napięcie przewodzenia mieści
się w przedziale od 1,4 do 3,5V.
Podczas konstruowania zasilacza warto poświęcić uwagę
zależności napięcia przewodzenia od temperatury otoczenia.
Wraz ze wzrostem temperatury zmniejsza się wartość napięcia, przy którym dioda przewodzi. Układ zasilający powinien
stanowić stabilne termiczne źródło prądowe. Niewielkie zmiany napięcia zasilającego prowadzą do dużych zmian prądu
płynącego przez diodę LED. Wymagana jest możliwie stała,
bezpieczna wartość prądu diody, aby nie spowodować jej
przegrzania, obniżenia poziomu jasności a w konsekwencji
skrócenia czasu życia lampy.

Rys.11. BZ651230-- Przekaźnik o wysokim prądzie rozruchowym serii
ALEXA, 1NO, 230VAC

Rys.12. LINZ001001 - Ogranicznik prądu rozruchowego na szynę DIN

Większość procedur badawczych jest przeprowadzana przy
znamionowych warunkach napięcia zasilania, zakładających
istnienie w sieci elektroenergetycznej tylko jednej składowej
harmonicznej napięcia. Do przeprowadzenia badań wykorzystuje się generatory napięcia wzorcowego. W warunkach
rzeczywistych napięcie nie jest już tak idealne, co ma wpływ
na pogorszenie wartości parametrów elektrycznych opraw.
Zgodnie z przepisami odbiorniki energii elektrycznej (w tym
również oprawy LED) muszą mieć określone parametry elektryczne podane na tabliczkach (naklejkach) znamionowych,
opakowaniach lub stronach WWW dostawcy. Wśród parametrów elektrycznych należy wymienić:

Stosowane są różne zasilacze prądowe, do najprostszych z nich
zaliczyć można te z włączonym w szereg z diodą rezystorem.
Zastosowane napięcie zasilające powinno być większe niż nominalne napięcie zasilające diodę LED. W takim przypadku
na rezystorze odkłada się napięcie, które jest różnicą pomiędzy napięciem zasilającym i napięciem przewodzenia diody.
Poprzez dobranie odpowiedniej rezystancji rezystora zostaje
ustalony prąd płynący przez układ. Rezystor dodatkowo pełni
rolę kompensacji strumienia świetlnego przy zmianach temperatury otoczenia.

Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl

ZAGROŻENIA FOTOBIOLOGICZNE
W technice świetlnej końcowym użytkownikom oferowane
są oprawy i źródła światła zawierające diody LED, które najczęściej posiadają wbudowane układy zasilające. Prawidłowe
zasilanie jest gwarantem wysokiej trwałości diod LED, a błędy
wynikające ze złego zasilania są podstawową przyczyną ich
uszkodzeń. Na Rys.13. propozycja z oferty Schrack Technik,
zasilacza w wykonaniu szczelnym – IP67.
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Rys.14. LIMM27422- LED Reflektor GU10, 4W, 2800K, 200lm, 300cd, 35°

Zgodnie z tą normą wyróżnia się cztery grupy ryzyka:
• grupa wolna od ryzyka (RG0) – lampy nie stwarzają
zagrożenia fotobiologicznego,

Rys.13. LINT224187 - Zasilacz LED HLG 185W/24V, IP67

W WZAGROŻENIA FOTOBIOLOGICZNE
Dzięki silniejszemu strumieniowi świetlnemu i większej wydajności diody LED są coraz częściej stosowane jako źródła
światła w oprawach. Podobnie jak w przypadku lamp konwencjonalnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich stosowania opracowano odpowiednie normy. Jednym z aspektów
bezpieczeństwa użytkowania źródła światła jest bezpieczeństwo fotobiologiczne. Dotyczy ono na przykład wpływu promieniowania emitowanego przez źródło światła na oko ludzkie.
Lampy LED nie różnią się pod tym względem od innych źródeł
światła.

• grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) (RG1) – lampy nie
powodują zagrożenia w normalnych warunkach
użytkowania,
• grupa ryzyka 2 (umiarkowane ryzyko) (RG2) – lampy
nie powodują zagrożenia związanego z reakcją oka
na bardzo jaskrawe źródła,
• grupa ryzyka 3 (wysokie ryzyko) (RG3) – lampy
stanowią zagrożenia nawet w wyniku krótkiej
ekspozycji; wykorzystanie ich w oświetleniu ogólnym
jest niedozwolone.
Na Rys.15 pokazano uproszczoną budowę gałki ocznej
oraz schematycznie przenikanie promieniowania optycznego.

Długość fali

Europejska dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa
produktów 2001/95/WE oraz europejska dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE stawiają wymóg, by promieniowanie
nie stwarzało zagrożenia dla użytkownika, i tyczy się to oczywiście również promieniowania emitowanego przez źródła
światła LED oraz oprawy LED. Ogólnie rzecz biorąc wymóg ten
ma zastosowanie do wszelkiego sprzętu elektrycznego, który
podlega dyrektywie niskonapięciowej (wyjątki obejmują sprzęt
stosowany w atmosferze wybuchowej, inżynierii medycznej,
na jednostkach pływających, statkach powietrznych lub w pociągach) i wobec tego jest podstawą dla europejskich zaleceń
w sprawie bezpieczeństwa. Na Rys.14. propozycja Schrack
Technik w zakresie zamienników źródeł reflektorowych halogenowych – tzw. retrofitów.
Norma ta ogólnie zawiera kryteria bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł promieniowania optycznego i systemów
lampowych oraz metody pomiarów natężenia napromienienia
i luminancji energetycznej.

Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl

Soczewka
Rogówka
Siatkówka

Intensywność

Rys.15. Uproszczona budowa oka przedstawiająca przenikanie
promieniowania optycznego

ZAGROŻENIA FOTOBIOLOGICZNE
Zagrożenia promieniowaniem nadfioletowym UV
• Zapalenie rogówki,
• Zaćma – objawia się zmętnieniem widzenia,
• Powstanie erytemy, czyli zaczerwienienia skóry
w miejscach ekspozycji na to promieniowanie.
strona
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stosowaniach nie będą stanowiły zagrożenie dla ludzi. Rys.16.
pokazuje przykładowy zamiennik tradycyjnej żarówki na trzonku E27 w ofercie Schrack Technik z możliwością sterowania
za pomocą komunikacji Bluetooth.

Źródła LED praktycznie nie powinny emitować promieniowania
UV (chyba, że zostały zaprojektowane specjalnie w tym celu).
Pod tym względem są one korzystniejsze od żarówek halogenowych, a także świetlówek kompaktowych.
Zagrożenie promieniowaniem widzialnym – VIS
Zapalenia siatkówki oka spowodowane światłem niebieskim
(BLH tzw. blue light hazard); przy bardzo dużym natężeniu
światła niebieskiego może dojść do fotochemicznego zniszczenia fotopigmentów – substancji światłoczułych, co powoduje
nieodwracalne uszkodzenia w siatkówce (prowadzące nawet
do ślepoty).
Na wystąpienie takich szkodliwych zmian składają się trzy
czynniki:
• rozkład widma promieniowania (istotny jest ten zakres,
który przypada na widmo oddziaływania światła
niebieskiego);
• duża wartość luminancji energetycznej (przy
wyższych wartościach więcej fotonów dociera
do fotopigmentów)
• czas trwania ekspozycji (przy dłuższej ekspozycji
szkodliwy wpływ wzrasta).
Przykład – patrzenie bezpośrednio na słońce może bardzo
szybko uszkodzić siatkówkę, ze względu na bardzo silną luminancję. Natomiast w przypadku nieba, dla którego względny
udział światła niebieskiego jest znacznie większy, nie ma ryzyka uszkodzenia siatkówki, ponieważ luminancja jest znacznie
mniejsza.
Objawy zapalenia siatkówki – przerwa w polu widzenia obserwowana w ciągu 48 godzin od ekspozycji; regeneracja jest
ograniczona, ale naturalny odruch awersyjny zwykle ogranicza
ekspozycję, co uniemożliwia uszkodzenie siatkówki.
U osób starszych światło niebieskie może przyśpieszyć postęp
wystąpienia choroby polegającej na uszkodzeniu centralnego
pola widzenia (plamki żółtej), tzw. zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD). Ta sytuacja nie dotyczy osób w młodym
wieku. AMD powodowane jest przez długotrwałą ekspozycję
na światło niebieskie (a także zielone i żółte), nawet przy małych wartościach natężenia.
Zagrożenie promieniowaniem podczerwonym IR
• Termiczne uszkodzenie siatkówki
• Zaćma – zmętnienie widzenia; reakcja termiczna

Rys.16. LIMM47901 - Bluetooth LED E27 11W 2800K DIMM A65 Classic

Badania na źródłach
Wnioski z badań przeprowadzonych przez CIOP-PIB (Centralny
Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy) na 40
różnego typu źródeł LED:
• 7 źródeł zakwalifikowano do 2 grupy ryzyka
ze względu na zagrożenie fotochemiczne siatkówki
oka (BLH) (źródła reflektorowe typu PAR lub
akcentowe z jedną lub trzema diodami dużej mocy),
• 2 źródła zakwalifikowano do 2 grupy ryzyka
ze względu na zagrożenie fotochemiczne siatkówki
oka (BLH) i jednoczesne zagrożenie termiczne
siatkówki oka (źródła reflektorowe: o mocy 3 W,
1 x LED oraz o mocy 6W, 3 x LED, 15°, oba o barwie
ciepłobiałej),
• 6 źródeł zaklasyfikowano do 1 grupy ryzyka
ze względu na zagrożenie aktyniczne UV,
• 8 źródeł zakwalifikowano do 1 grupy ryzyka.
Można zauważyć, że rodzaj zastosowanego układu świetlno-optycznego źródeł LED w dużym stopniu determinuje grupę
ryzyka źródła. Źródła LED stosowane jako zamienniki żarówek
mogą stanowić o niskim (RG1) lub umiarkowanym (RG2) ryzyku ze względu na zagrożenie siatkówki oka (fotochemiczne,
a w niektórych przypadkach nawet termiczne). Niektóre źródła LED emitują pewną ilość promieniowania UV, które może
stanowić o ryzyku niskim dla zagrożenia oka i skóry. Badania
wykazały, że dostępne obecnie źródła LED nie wykraczają poza
2 grupę ryzyka.
Należy zachować pewną ostrożność przy stosowaniu w oświetleniu miejscowym źródeł światła zakwalifikowanych do 2 grupy ryzyka (umiarkowanego), gdyż niezamierzona ekspozycja
oczu i skóry może być szkodliwa dla zdrowia. Należy unikać
bezpośredniego patrzenia na jasne, punktowe źródła LED –
naturalny odruch odwrócenia głowy lub zamknięcia oczu.

W przypadku dostępnych na rynku źródeł światła przeznaczonych do użytku we wnętrzach promieniowanie podczerwone jest emitowane w najmniejszym stopniu przez źródła
LED, co nie oznacza, że wszystkie wyroby, we wszystkich zaPełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl
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W WNOWE KIERUNKI W PROJEKTOWANIU
OŚWIETLENIA
Światło jest potrzebne nie tylko do widzenia. Ma ono ogromny
wpływ na nasze samopoczucie, zdrowie i wydajność. Nowoczesne koncepcje oświetleniowe odtwarzają dynamizm naturalnego światła wewnątrz budynku i dają wsparcie pracownikom w miejscu pracy.
Światło jest ważnym elementem synchronizującym dla naszego wewnętrznego zegara. Aktualne badania potwierdzają,
że wiele procesów biologicznych w organizmie człowieka jest
sterowanych przez światło. Światło jest także odpowiedzialne
za to czy jesteśmy produktywni. Światło dzienne zmienia się
w ciągu dnia, szczególnie w zakresie natężenia oświetlenia.
Gdy natężenie oświetlenia jest niskie o świcie i zmierzchu, jego
temperatura barw zmienia się. Zgodnie z nowymi trendami
oświetlenie sztuczne powinno odtwarzać te warunki wspierając ludzkie rytmy dobowe poprzez dopasowanie poziomów
natężenia oświetlenia i dynamiczną zmianę jego koloru. Systemy oświetleniowe z automatycznie sekwencjonowanymi ustawieniami nastrojów oświetleniowych mogą poczynić znaczne
zmiany w środowisku biurowym, stymulując lepsze samopoczucie i zdolność koncentracji pracownika. Przykładowe produkty umożliwiające sterowanie oświetleniem pokazują zdjęcia
Rys.17–18. Zastosowanie tych produktów daje możliwość sterowania światłem w zgodności ze światłem naturalnym – Dynamic White – możliwość zmian temperatury barwowej światła
białego. Pasek LED w wersji Dynamic White oraz natynkowy
panel umożliwiający sterowanie systemem.

barierę między strefami. Do oświetlenia ogólnego, zaleca się
połączenie światła bezpośredniego i pośredniego. Zrównoważony rozkład światła i cienia sprawia, przyjemne wizualnie
otoczenie. Taki sposób oświetlenia jest również oceniany pozytywnie przez pracowników – zwłaszcza, jeżeli daje możliwości
dodatkowej regulacji do indywidualnych wymagań. Popularne są w tym przypadku oprawy z asymetryczną dystrybucją
światła, jak również duże świecące sufity. Oba rozwiązania
zapewniają optymalną podstawę dla oświetlenia biologicznie
efektywnego. Tam gdzie sufity są niskie, wymagane natężenie
oświetlenia może być zapewnione przez zastosowanie bezpośrednich opraw oświetleniowych umieszczonych w jednej linii,
alternatywnie mogą być używane także wolnostojące oprawy
z bezpośrednim/pośrednim rozsyłem światła. Oprawy typu downlight mogą być wykorzystane do oświetlenia akcentowego,
kierując oczy np. na zdjęcia. Systemy sterowania oświetleniem
wprowadzają dodatkowo dynamikę do życia biurowego.
Koncepcja zrównoważonego oświetlenia korzysta z zalet nowoczesnych opraw oświetleniowych LED. Połączenie
technologii LED wraz z wykorzystaniem światła dziennego
oraz systemów sterowania oświetleniem przy dodatkowym
wykorzystaniu światła dziennego daje szerokie możliwości
jeśli chodzi o oszczędzanie energii. Przykładowe rozwiązania w zakresie sterowania oświetleniem prezentują zdjęcia
Zdj.19–20. Panel dotykowy 5,7cala TFT z kolorowym wyświetlaczem lub ściemniacze KNX z możliwością zastosowania modułów rozszerzających dających możliwość sterowania grupą
do 2000VA.

Rys.17. LIFS005104 – Flexstrip 72 DW (Dynamic White) Ra=90+, 24VDC,
IP43, l=5m

Zdj.19..KX5882AB13 – Panel dotykowy UP588/13, 230V

Rys.18. .LILC007022 – LED DMX Kontrloler Touch

Duże powierzchnie biurowe umożliwiają elastyczne układy i zagospodarowanie przestrzenne pokoi potrzebne do tworzenia
grup roboczych i zespołów. Dobry projekt oświetlenia używa
różnych systemów oświetleniowych, które wizualnie stworzą
Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl

Zdj.20..KXDH01R3- KNX ściemniacz, moduł bazowy, 20-300VA, 230V AC
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Możliwość sterowania diodami LED oznacza, że sytuacje
oświetleniowe we wszystkich obszarach działalności można
łatwo dostosować do wymagań, jednocześnie pomagając
w osiągnięciu większej wydajności energetycznej. Optyka
przeciwodblaskowa zapobiega występowaniu wielokrotnym
cieniom lub zbyt wysoko zlokalizowanym poziomom luminancji. Dzięki swojej wysokiej jakości, oprawy oświetleniowe LED
są inteligentną alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań oświetleniowych do ogólnego oświetlenia, jak również do oświetlania akcentującego i obszarów sąsiednich.
Obecny szybki rozwój technologii LED i wynikające z tego
nowe możliwości rynkowe stwarzają dużą szansę na zaoszczędzenie energii i oferują nowe sposoby łatwiejszego dopasowania intensywności światła.
Uwzględniając istotne znaczenie wydajnego oświetlenia dla
zdrowia ludzkiego, europejska branża oświetleniowa jest
zdania, że całościowe podejście do tego zagadnienia może
umożliwić pomyślne pogodzenie poprawy efektów zdrowotnych, realizacji wyzwań społecznych oraz stymulacji wzrostu
gospodarczego.

Literatura:
1. http://www.akademialed.pl/pomiar-modulow-ledlamp-i-opraw-standard-cie-s-025e2015/
2. http://www.fachowyelektryk.pl/technologie/
oswietlenie/894-problemy-z-trwaloscia-stabilnoscia-ijakoscia-swiatla-led.html
3. „LED-y, moduły LED, LEDówki odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania” wydanie I, Maj 2011.
Praca zbiorowa Polskiego Komitetu Oświetleniowego
i Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego
„Pol-lighting”.
4. elektro.info 12/2013 03.01.2014 (dr inż. Sławomir
Bielecki)
5. www.celma.org – www.elcfed.org Załącznik
A do przewodnika CELMA/ELC po normach dla LED:
Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów
lampowych LED
6. „Zastosowanie diod LED w oświetleniu i iluminacji” –
Katarzyna Strzałka – Gołuszka Doktorantka Wydziału
EAIiE
7. "Najnowsze trendy w oświetleniu wnętrz
wielkopowierzchniowych – technologia led a światło
dzienne w projektowaniu architektonicznym" –
Natalia Sokół MA, MA, MSC Politechnika Gdańska,
Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki
i Planowania Regionalnego
8. http://www.swiatlo.com/home/article/500biologicznie-efektywne-oswietlenie/36-trendy-woswietleniu
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Schrack Digital

Witamy w świecie Schrack DIGITAL
SCHRACK DIGITAL to pakiet najnowocześniejszego oprogramowania Schrack Technik, które
udostępniamy całkowicie za darmo. Chcemy wspomóc Cię w codziennej pracy i sprawić, żeby proces –
od projektowania do kosztorysowania – stał się łatwy i szybki. Poznaj narzędzia, które ułatwią Ci pracę:
Schrack DESIGN – Projektowanie instalacji elektrycznych z obliczeniami
termicznymi rozdzielnic zgodnie z normą PN-EN 61439
Schrack CAD – Najszybszy w projektowaniu CAD i generowaniu widoków,
zgodnie z normą PN-EN 61439
Kalkulator Ofert – Wsparcie w kosztorysowaniu, ofertowaniu
i zamawianiu projektów z CAD
Schrack LIVE – Aplikacja dla Androida i iOS – niezastąpione mobilne narzędzie
do szybkich zakupów dla elektroinstalatora
www.schrack.pl – Sklep internetowy – 20 000 produktów Schrack Technik
wraz z 24-godzinną dostawą

www.schrack.pl
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Thomas-Wimmer-Ring
17 613
15-124 Białystok
al. Grunwaldzka
BE-9051 St-Denijs-Westrem
D-80539 München
TEL. +48 85 / 745 64 80 E-MAIL
80-337
Gdańsk Oliwa
TEL
+32 9/384 79 92
info@schrack-technik.de
FAX9/384
+48
TEL. +48 58 / 342 28 20
FAX
+32
87 85
69 / 745 64 81
KROATIEN
E-MAIL info@schrack.be
FAX +48 58 / 342 28 21
BELGIEN

ul.TECHNIK
Gen. W.
Andersa
SCHRACK
B.V.B.A

BOSNIEN-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.

Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL
+387/36 333 666
FAX
+387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN
SCHRACK TECHNIK EOOD

Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
PHONE +359/(2) 890 79 13
FAX
+359/(2) 890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

SCHRACK TECHNIK D.O.O.

Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL
+385 1/605 55 00
FAX
+385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN
SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.

ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL
+48 22/205 31 00
FAX
+48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

BIURO TECHNICZNE

RUMÄNIEN

SZCZECIN
SCHRACK
TECHNIK SRL
Str.
Barnutiu25B
nr. 15
ul.Simion
Południowa
RO-410204 Oradea
pokój +40
420259/435 887
TEL
71-001
FAX
+40Szczecin
259/412 892
E-MAIL
KOM.schrack@schrack.ro
+48 600 336 141

SERBIEN

TSCHECHIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.

Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
TEL
+38 1/11 309 2600
FAX
+38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL
+42(0)2/810 08 264
FAX
+42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

SLOWAKEI

UNGARN

SCHRACK TECHNIK S.R.O.

SCHRACK TECHNIK KFT.

Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL
+42 (02)/491 081 01
FAX
+42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL
+36 1/253 14 01
FAX
+36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

WWW.SCHRACK.PL

WWW.SCHRACK.AT

K-LED-PL16

K-USV-AT15

BIURO
HANDLOWE
SLOWENIEN
& SCHRACK
STORE ŚL
ĄSK D.O.O.
TECHNIK
17543
ul.Pameče
Żeliwna
SLO-2380 Slovenj Gradec
40-599
Katowice
TEL
+38 6/2 883 92 00
TEL.
3633459
FAX +48
+3832
6/2/884
71 60
E-MAIL+48
schrack.sg@schrack.si
FAX
32 / 363 59 61

