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• Lm 

• zdroj světla vyzářený do 

všech směrů 

• Lx = Lm / m2 

• poměr sv. toku k 

osvětlované ploše 

Intenzita osvětlení Světelný tok 



Intenzita 

osvětlení  
Účel místnosti či druh činnosti    DIN 5035, část 2 

1000 Lux 

Zkoumání barev, kontroly barev (zbarvení), kontroly zboží 

Montáž drobných spotřebičů a přístrojů (elektro) 

Zhotovování šperkařského zboží, bižuterie, retušování apod. 

Funkční 

osvětlení 

Vysoká intenzita 

osvětlení 750 Lux 

Technické kreslení 

Kresličské a kontrolní pracoviště, kontrola vad 

Výběr dřevěných dýh 

Broušení a leštění skla, montáž drobných objektů 

500 Lux 

Kancelářské prostory, zpracování dat, jednací místnosti 

Výstavní stánky, ovládací plošiny 

Pokladny v prodejních prostorách 

300 Lux 

Kancelářské prostory s pracovišti výhradně v blízkosti oken 

Soustružení, vrtání frézování, montáž středně velkých objektů 

Prodejní prostory, expedice Akcentové, 

dekorativní 

osvětlení 

Střední intenzita 

osvětlení 

200 Lux 

Archivy, skladové prostory s nutností čtení 

Montáž velkých objektů 

Prostory s pohybem veřejnosti 

Šatny, umývárny a toalety 

100 Lux 

Skladové prostory 

Dopravní cesty v budovách pro osoby a vozidla 

Vstupní haly, schodiště, pojízdné schody 

Orientační 

nouzové 

osvětlení 

Nízká intenzita 

osvětlení 



Barva světla, teplota barvy 

2700 – 3300 K 4000 – 5000 K 6000 - 7000 K 

• přívětivá 

• uklidňující 

• střední • denní světlo 

• technická 

• povzbuzující 



Nízké Ra Vysoké Ra 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Chlazení LED - 

žebrování 

Pokud dojde k nánosu v 

žebrování, zhoršení 

chlazení, nižší životnost 

LED, nižší životnost 

elektroniky 

F:/../../../Dokumenty/Podklady CZ/imacleod/My Documents/LED Product Data.pdf




LED trubice 

Pozn: aktuální světelný výstup LED trubice je cca o 40% nižší 

než konvenční zářivková trubice srovnatelné délky a výkonu 

Philips TLD/18W 

barva 86 trubice 

Philips TLD/18W LED trubice 



Dnes spousta výrobců, rozdílné 

parametry 
 

 

Připojení na síť BEZ předřadníku 
 

 

Lze provozovat s konvenčním 

předřadníkem, musí se vyjmout startér. S 

elektronickým předřadníkem NELZE! 

 

Pozn :  

Tyto trubice NELZE použít do stávajících 

Exe, Exn zářivkových svítidel – certifikát! 
 

LED zářivkové trubice 





EVOD – symetrický reflektor 

 



EV2D – asymetrický reflektor 

 



EVJD – symetrický reflektor 

 



• Evolution & Evolution II 

• Klíčová vlastnost – výměna sv. zdroje 

• Exd část bez údržby 

Přístup do Exe 

pomocí 

jednoduchého 

nářadí 

Otevřená Exe 

část 

Odpojení držáku 

od svorkovnice, 

vyjmutí držáku 

Výměna sv. zdroje, 

opačným postupem 

nasazení držáku, 

celá operace cca 

3.min 



 Asymetrický reflektor  Symetrický reflektor 

mont. úhel <10º mont. úhel ≈45º 

• výhody asym. reflektoru 

- vyšší světelný výstup, nižší počet instalovaných 

svítidel 

- redukce oslnění, nižší úhel pro instalaci 

- rovnoměrnější rozložení sv. toku 

Úhel osvětlení 

Úhel osvětlení 





Singapore F1 - noční závod 

• použití asym. Reflektoru, min. oslnění 

 



EV2D – asymetrický reflektor 

 



Výpočet osvětlení 

 





Světelný tok - porovnání 



216D/400/MS 



Protecta III - PRGE  

 



Protecta III 

Tělo – uzavírací lišta G.R.P 

Difuzér - polykarbonát 

těsnění 

Reflektor, uchycení předřadníku 

Mosazná matice pro uchycení 

svítidla (držáku) 



Solar Emergency LED   

 

Novinka 

2013 



Micronex 

Maxinex 



Řada 854, 864 



Eclipse II 



NEXXUS 

• +50°C 



GENLI  XEL x xx Novinka 

2014 



GENLI  XEL  LED Novinka 

2015 









Výpočet osvětlení 

 









Protecta III - PRGE  

 





EV2D – asymetrický reflektor 

 





PRGE 236 EV2D400MS 

ks 40 6 

Příkon (W) 2880 2400 

AVG (lx) 231 307 

Údržba sv. zdroje 80 6 

Prům. životnost 15 000 30 000 

Náklad na realizaci vyšší nižší 

Náklad na rozváděče vyšší nižší 

Nízká teplota horší lepší 

Nouzová režim ANO NE 





















Před rekonstrukcí 

osvětlení 






































