


Osv�tlení ve školních prostorech se v zásad� neliší od osv�tlování podobných míst v jiné oblasti lidského konání. S u�ebnou, 
sborovnou �i kabinetem lze srovnat kancelá�. Se školní kuchyní �i jídelnou stejné místnosti v za�ízeních ve�ejného stravování. 
Podobn� i další prostory naleznou sv�j ekvivalent v jiné sfé�e. Prakticky jedinou specifikou ve školských za�ízeních je základní 
osv�tlení klasických u�eben a osv�tlování tabulí. 

Tato p�íru�ka je pokusem o p�iblížení problematiky osv�tlování u�eben a prostor ve školních a vzd�lávacích za�ízeních podle 
normy �SN EN12464-1 a snahou seznámit �tená�e s nejmodern�jšími poznatky sv�telné techniky. Školy a obecn� v�tšina 
školských za�ízení má z hlediska osv�tlení osobitý charakter. Osv�tlovací soustavy se výrazn� podílejí na celkové energetické 
bilanci. Proto jakékoliv snížení p�íkonu osv�tlovací soustavy je významným po�inem pro snížení provozních náklad�. K t�m 
p�isp�je i minimalizace po�tu svítidel a sv�telných zdroj�. Ne nepodstatná je i kvalita provedení jednotlivých prvk�. P�i použití 
kvalitních svítidel klesají náklady na jejich opravy i na údržbu, jako je jejich �išt�ní. Návrh osv�tlovací soustavy není jednoduchý. 
Cílem této práce je ukázat �ešení, které nabízí optimální pom�r ceny, kvality, minimálních provozních nákladu s maximálními 
úsporami spot�eby elektrické energie. 

Požadavky na um�lé osv�tlení ve školních prostorech podle norem 

V sou�asné dob� je um�lé osv�tlení škol �ešeno normou �SN EN12464-1 - Sv�tlo a osv�tlení - Osv�tlení pracovních prostor�. 
Ta je dopln�na národní p�ílohou �SN EN12464-1/Z1 která objas�uje a up�es�uje n�které pasáže. Pro p�ehlednost jsou v 
záv�ru této publikace uvedeny požadavky p�edpisu, které je t�eba splnit v prostorech, které se mohou vyskytnout v oblasti 
školství. 

V tabulce je jako první uvedena udržovaná osv�tlenost Em - to je hodnota pod kterou nesmí klesnou (místn�) pr�m�rná 
osv�tlenost srovnávací roviny bez ohledu na to, jak staré jsou sv�telné zdroje, jak jsou zne�išt�na svítidla nebo jak zašlé jsou 
malby v osv�tlované místnosti. �astou chybou je špatné umíst�ní srovnávací roviny. Je z�ejmé, že vid�t je t�eba tam kde je 
p�edm�t našeho zájmu. Je to papír na stolní desce, sešit na lavici, svislá školní tabule, podlaha na chodb� nebo v t�locvi�n�. 
Srovnávací rovina m�že být nejen vodorovná nebo svislá, ale obecn� šikmá, nap�íklad dnes již tém�� historické rýsovací prkno, 
nebo malí�ský stojan. 

Dalším údajem v tabulce je index rušivého osln�ní – UGRL což je �íslo které kvantifikuje subjektivní pocit nepohody nebo 
snížené schopnosti vid�t podrobnosti tedy osln�ní. To je zp�sobeno nevhodným rozložením jasu v prostoru nebo jejích 
p�ílišnou velikostí. P�edevším je mohou zap�í�init vysoké jasy svítidel a temn�jší pozadí strop, st�ny... Hodnoty UGRL v tabulce 
jsou maximální, vypo�tené hodnoty musí být nanejvýše stejné.  

Posledním údajem tabulky je všeobecný index podáni barev Ra to je veli�ina charakterizující v�rnost podání barev ve sv�tle 
ur�itého sv�telného zdroje. M�že dosáhnout maximální hodnoty sto, a to znamená, že barvy jsou p�irozené a jsou vnímány bez 
zkreslení. Minimální hodnota je nula, což znamená naprostou ztrátu barevného vnímání sv�ta, sv�t monochromatický. P�i 
výb�ru sv�telného zdroje se musí volit takové, které mají barevné podání p�inejmenším takové jaké požaduje norma. Krom�
všeobecného indexu podání barev je pro vnímání barev d�ležité i to, jaký barevný tón sv�tla vyza�uje použitý sv�telný zdroj. 
Studen�jší barvy podporují pracovní, tedy i studijní, výkon (nap�íklad zá�ivky bílé); teplé barvy navozují klid, pohodu a jsou 
vhodné spíše pro odpo�inkové prostory (zá�ivky teple bílé). Tam, kde záleží na p�esné reprodukci barev, tam se používají velmi 
chladné barvy (zá�ivky se sv�tlem denním) a vysoké osv�tlenosti 1000 a více lux�. P�i nižších hladinách je sv�tlo t�chto zdroj�
nep�íjemné. Zhruba platí zásada, že s rostoucí teplotou sv�tla musí r�st i hladina osv�tlení. Teplá barva zapadajícího slunce 
nebo ohn� je svázána s nižšími hodnotami osv�tlenosti. Bílé sv�tlo odpovídá vyšším osv�tlenostem b�hem dne. 

Denní osv�tlení  

Denní sv�tlo je to nejvhodn�jší, protože lidský zrak je mu za tisíciletí vývoje nejlépe p�izp�soben. Školní u�ebny mají obvykle 
velká okna, takže do interiéru proniká �asto dostate�né množství sv�tla. I u nejlépe navrženém systému denního osv�tlení 
(okna, sv�tlíky) je jeho množství n�kdy nedostate�né (soumrak, zatažená obloha) a je nutné p�isv�tlovat um�lým sv�tlem. 
Protože se však využívá celá plocha t�íd, m�že se stát, že v hlubší �ásti je p�irozeného sv�tla nedostatek i b�hem dne. V 
takových p�ípadech se musí navrhovat tzv. sdružené osv�tlení, tedy sou�asné osv�tlení denním i um�lým sv�tlem. Zdánliv�
paradoxn� je v denní dob� požadovaná vyšší hladina osv�tlení než v dob�, kdy venku panuje tma. D�vod je nasnad�. Ve dne 
jsou v zorném poli vyu�ovaných i vyu�ujících okna. Ta mají vysoký jas, zejména, když je jimi vid�t na oblohu. Je tedy nutné 
um�lým osv�tlením dosáhnout adaptace zraku na tyto vyšší jasy. A to znamená práv� ono zvýšení osv�tlenosti. Pak nebude 
docházet k osln�ní. 
Prom�nlivosti denního osv�tlení je p�ekvapiv� zdrojem možných úspor provozních nákladu. Blíže je o tom napsáno v kapitole 
"�ízení osv�tlení". 



Svítidla a osv�tlovací soustavy 

Svítidla musí umožnit realizaci osv�tlovacích soustav, které budou zajiš�ovat spln�ní náro�ných podmínek pro vid�ní. Navíc 
musí být bezpe�ná a odolná, musí být nenáro�ná na údržbu a energeticky úsporná. Samoz�ejm�, že vzhled svítidla je stejn�
d�ležitý jako jeho technické vlastnosti. 
        
 V klasické u�ebn� se pro celkové osv�tlení volí prakticky vždy odstup�ovaná osv�tlovací soustava. Svítidla musí být umíst�na 
tak, aby sv�tlo dopadalo na místo zrakového úkolu ze správné strany a aby byla na maximální míru omezena možnost osln�ní 
odrazem (viz p�íklad výpo�tu). Velice �asto je vid�t naprosto chybné rozmíst�ní svítidel, kdy jsou �ady svítidel kolmé na �ady 
lavic. V takovém p�ípad� zcela jist� dochází k osln�ní odrazem i osln�ním p�ímým, nebo� v p�í�né rovin� mají svítidla ve v�tšin�
p�ípadu vyšší jas než v rovin� podélné. Rovn�ž sm�r dopadu sv�tla je chybný (zep�edu místo ze strany). A kone�n� nedochází 
ani ke shod� sm�ru um�lého a denního sv�tla (v p�ípad� sdruženého osv�tlení). 
       
Zvláštní pozornost si zaslouží osv�tlení tabule. Tabule musí být osv�tleny tak, aby je bylo možné snadno a s minimálním 
namáháním zraku sledovat. P�i zm�n� pohledu z tabule na lavici (a naopak) dochází ke zm�n� sm�ru pohledu a oko se musí 
p�izp�sobit jiné pozorovací vzdálenosti, zm�n� jasu i kontrastu. U oblíbených a stále velmi hojných �erných,ale i tmav�
zelených, tabulí se m�ní negativní kontrast na tabuli za pozitivní v knize �i sešitu. 

 Papír v knize �i sešitu ležícím na lavici má �initel odrazu minimáln� 70%. P�i osv�tlenosti 500 luxu je jeho jas p�ibližn�
110cd.m-2. Aby nedocházelo k nadm�rnému namáhání zraku p�i zm�n� pohledu z lavice na tabuli, pak tabule nesmí mít jas 
menší než je t�etina jasu papíru. Pro �ernou tabuli s �initelem odrazu sv�tla cca 5% (spíše mén�) by vertikální osv�tlenost 
musela být asi 2300 luxu. Pro tabuli tmav� zelenou s odrazností kolem 20% již posta�uje osv�tlenost asi 550 luxu. Uvedených 
hodnot lze dosáhnout volbou kvalitních svítidel a sv�telných zdroj�. Zm�nu kontrastu (pozitiv negativ) však neovlivní žádné 
svítidlo. �ešením je sv�tle šedá tabule a �erné omyvatelné fixy. Sv�tlešedá tabule bude mít krom pozitivního kontrastu i vyšší 
jas p�i stejn� intenzivním osv�tlení. Potom se zraková náro�nost omezí pouze na p�izp�sobení zraku na r�znou vzdálenost. 
Tomu již nelze zabránit - i když není technicky nemožné nahradit tabuli, u�ebnice, sešity po�íta�em. A není to ani p�íliš 
vzdálená budoucnost. 

Siluette - svítidlo pro osv�tlení t�íd a u�eben 

Siluette je svítidlo velmi vhodné pro osv�tlování ve školních prostorech. P�i jeho vývoji byly použity nejmodern�jší konstruk�ní 
postupy, ve výrob� jsou používány nejpokrokov�jší technologické procesy. Vysoce ú�inné lineární zá�ivky v kombinaci 
s úspornými elektronickými p�ed�adníky zajiš�ují nízkou energetickou náro�nost svítidla a tedy p�íznivé náklady související s 
jeho provozem. Tím je svítidlo ješt� zajímav�jší pro školy, kde zna�ná �ást náklad� na energie souvisí práv� s osv�tlením. 
Svítidlo lze instalovat jako p�isazené nebo záv�sné. 
          
Tvar svítidla, umíst�ní sv�telných zdroj� i optické vlastnosti difuzoru byly optimalizovány výpo�ty a mnoha fotometrickými 
m��eními tak, aby výsledná vyza�ovací charakteristika byla co možná ideální pro náro�né osv�tlování a sou�asn� se dosáhlo 
p�íznivých jas� svítidla.Transparentní prizmatický difuzor je vyroben z materiálu PMMA, který vyniká vysokou propustností 
sv�tla a v �ase stálými vlastnostmi. Podélné drážky v materiálu difuzoru vhodn� usm�r�ují sv�tlo a navíc pozitivn� ovliv�ují i jas 
svítidla. D�sledkem je "m�kké" sv�tlo velmi p�ízniv� p�sobící na psychiku �lov�ka. 

P�ed vniknutím prachu ( nebo jiných p�edm�t� ) je svítidlo Siluette tém�� dokonale chrán�no díky krytí IP50. Prakticky tak 
nedochází ke snížení ú�innosti a zm�n� jeho optických vlastností vlivem zne�išt�ní. Svítidlo se udržuje v �istot� prostým 
set�ením vlhkým hadrem. Díky zmín�nému krytí posta�í osobu provád�jící údržbu pouze pou�it. Táž osoba se m�že v�novat i 
�išt�ní vnit�ních ploch difuzoru. To je doporu�eno provád�t v neuv��iteln� dlouhém intervalu t�í let. Difuzor svítidla lze 
sejmout bez nástroj�. Tím je také zna�n� usnadn�na vým�na sv�telných zdroj� (osobou pou�enou), by� se jedná o �innost 
velmi z�ídkou. Pokud by bylo svítidlo v provozu osm hodin denn�, pak by vým�na nastala p�ibližn� po deseti školních rocích. 



Všestranné možnosti svítidla Siluette násobí široká výkonová �ada - je vyráb�no pro lineární zá�ivky T5 celé p�íkonové rady od 
14 do 80W. Samoz�ejmostí jsou variace s jedním nebo dv�ma zdroji. Ale tím možnosti kombinací nekon�í. Díky použitým 
elektronickým p�ed�adník�m je možné jedno svítidlo použít pro r�zné zdroje. Jsou možné kombinace 14 nebo 24W; 28 nebo 
54W a dokonce trojkombinace 35, 49 nebo 80W! 

D�sledk�, p�esn�ji výhod, je hned n�kolik: 
- p�i návrhu je možné kombinovat svítidla s r�zným sv�telným výkonem a tak dosáhnout optimální energetické bilance. 
P�itom nebude narušen estetický vzhled soustavy, ke kterému by došlo v p�ípad� použití svítidel r�zného p�íkonu, tedy i 
délky. 
- na koncích �ad svítidel zákonit� dochází k poklesu osv�tlenosti. Použitím svítidla s vyšším p�íkonem se pokles omezí 
a to op�t bez narušení vzhledu soustavy. 
- p�i zm�n� využití u�ebny s rozdílnými nároky na osv�tlení není bezpodmíne�n� nutná rekonstrukce. 

Nap�íklad zm�na b�žné u�ebny v kreslírnu �i laborato� nebo naopak. Pak mnohdy posta�í zám�na stávajících zdroj� za 
výkonn�jší (nebo naopak mén� výkonné) elektronické p�ed�adníky zajiš�ují úsporný provoz po celou dobu své životnosti. Pokud 
vznikne požadavek na stmívání osv�tlení, nap�íklad p�i promítání, pak je možné použití p�ed�adníku, které takovou regulaci 
umož�ují. �ast�jší bude požadavek na regulaci osv�tlení v závislosti na denním osv�tlení. V takovém p�ípad� bude vhodn�jší 
automatická regulace i když je možné i ru�ní ovládáni. 

Comfolight - asymetrické svítidlo pro osv�tlení tabulí 

Pro osv�tlení školních tabulí lze dob�e použít svítidlo Comfolight. Vzhledov� je toto svítidlo vhodné k použití do sestav se 
svítidly Siluette a je rovn�ž dostupné jako p�isazené nebo záv�sné. Svítidlo má asymetrický reflektor z vysoce lešt�ného 
hliníkového plechu, takže p�evážná �ást sv�tla je sm�rována do boku, na st�nu s tabulí. Reflektor a sv�telné zdroje jsou 
dokonale clon�ny p�ed zraky žáku. 
Nedochází tedy k jejich osln�ní. Osln�n není ani u�itel, protože svítidlo je umíst�no mimo sm�r, kterým se kantor oby�ejn� dívá. 

Comfolight je moderní svítidlo, dokonalé a p�itom jednoduché. To je výhodou p�i údržb� a vým�n� sv�telných zdroj�. K vým�n�
dochází, stejn� jako u svítidel Siluette, jednou za deset let (osobou pou�enou). Konstruk�ní �ešení a použité materiály 
prodloužily interval �išt�ní svítidla na jeden rok. 

Svítidla Comfolight jsou vyráb�na výhradn� jako jednozdrojové pro lineární zá�ivky T5 s p�íkonem 49W. Samoz�ejmostí je 
použití špi�kových elektronických p�ed�adník� zajištujících úsporný provoz. 

Sv�telné zdroje 

V obou popsaných svítidlech jsou použity lineární zá�ivky T5 o pr�m�ru 16 mm. Jedná se o moderní sv�telný zdroj s vysokou 
ú�inností p�em�ny elektrické energie na sv�tlo (až 100 lumen z wattu). Vyzna�ují se kvalitním podáním barev (Ra= 80 ÷ 90), 
takže jsou vhodné pro použití v prostorech s vysokými nároky na zrakovou pohodu.  

Zá�ivky T5 jsou provozovány výhradn� s elektronickými p�ed�adníky. To p�ináší �adu výhod, které jsou popsány v následující 
kapitole. 

Nelze p�ehlédnout ani tu skute�nost, že použití t�chto zá�ivek je ohleduplné i k životnímu prost�edí. A to nejen z d�vodu použití 
elektronického p�ed�adníku. Lineární zá�ivky T5 totiž obsahují jen velmi malé množství rtuti. 

            Obr. 1 



Elektronické p�ed�adníky 

Elektronický p�ed�adník nahrazuje klasický p�ed�adník tlumivku. Má celou radu výhod a pouze jednu nevýhodu vyšší cena 
prozatím. Konstrukté�i svítidel využívají jejich vlastnosti, jako je nižší váha, menší rozm�ry a možnost volby tvaru p�ed�adníku. 

V praxi nastupují další,významn�jší výhody. 
- Bezpe�nost - p�ed�adník napájí sv�telný zdroj vysokým kmito�tem. D�sledkem toho zmizí viditelné kmitáni známé u zá�ivek         
nebo výbojek. Odstraní se tzv. stroboskopický efekt situace, kdy se zdánliv� zastaví otá�ení n�jakého stroje. 
- Životnost sv�telných zdroj� - použiti elektronických p�ed�adníku prodlužuje životnost sv�telného zdroje, protože impuls k 
zapálení výboje p�ichází až ve chvíli kdy elektrody dosáhnou správné teploty. D�sledkem "teplého startu" je také to, že 
nedochází ke zkracování životnosti opakovaným rozsv�cením a zhasínáním. U klasických p�ed�adníku se udává, že každé 
rozsvícení snižuje životnost sv�telného zdroje o 3hodiny. 
- Ekologická šetrnost -vyšší životnost sv�telných zdroj� znamená, že se vy�adí mén� sv�telných zdroj�. 
- Psychická pohoda - kmitání sv�tla má také nep�íznivý dopad na psychiku �lov�ka. Vysokofrekven�ní p�ed�adník p�sobí 
pozitivn�. 
- Zrakový výkon - zrakem nepozorovatelné kmitání sv�tla ovliv�uje i zrakový výkon. V grafu na obr.1 jsou uvedeny výsledky 
výzkumu vlivu typu p�ed�adníku na práci u po�íta�e. 
- Možnost regulace -pomocí elektronických p�ed�adník� lze snadno regulovat sv�telný výkon svítidla. Je možné dosáhnout 
výrazného sníženi nákladu na elektrickou energii. 
- Elektrické ztráty - v elektronickém p�ed�adníku jsou menší než u klasických tlumivek. 
- Jalová energie - ú�iník svítidla s elektronickým p�ed�adníkem není t�eba kompenzovat jako je tomu u svítidel s klasickým
p�ed�adníkem ( tlumivkou ). Kompenzace ve svítidlech nebo v tzv. kompenza�ních rozvád��ích zvyšuje po�izovací náklady 
soustavy s klasickými p�ed�adníky. 

�ízení osv�tlení 

Denní sv�tlo je však prom�nlivé, takže v každém okamžiku jsou na dopl�ující um�lé osv�tleni kladeny jiné požadavky. Je proto 
vhodné regulovat sv�telný výkon osv�tlovací soustavy. Ru�n�, nebo lépe samo�inným �ízením. Druhý zp�sob je sice o n�co 
nákladn�jší, avšak z pohledu úspor elektrické energie a kvality osv�tlení je výhodn�jší. Automatické �ízení m�že totiž pomocí 
�idel reagovat na prom�nlivost denního sv�tla p�esn�ji než �lov�k. P�i poklesu osv�tlenosti pod ur�itou hodnotu se zapne 
soustava um�lého osv�tlení. Umí reagovat plynule a tedy prakticky nepozorovateln�. Také m�že reagovat na p�ímý slune�ní 
svit zatažením záv�su �i nastavením žaluzií (i když tento úkon zvládne samoz�ejm� stejn� dob�e i �lov�k). 

Automatická regulace má však ješt� další výhody. 

Osv�tlovací soustavy v pr�b�hu �asu ztrácí výkon. Je to díky jejich zašpin�ní nebo stárnutí. N�které stavy lze obnovit (umytím 
svítidla, vymalováním, vým�nou sv�telného zdroje), a tak osv�tlovací soustavu uvést (tém��) do po�áte�ního stavu. Míra 
(p�echodného) znehodnocení osv�tlovacích soustav se vyjad�uje pomocí udržovacího �initele z, což je �íslo, kterým se d�lí 
po�et svítidel, který by byl zapot�ebí pro osv�tlení prostoru v p�ípad�, že by k nazna�eným zm�nám nedocházelo. Protože je to 
�íslo menší než nula tak je nutné použít v�tší po�et svítidel (v p�íkladu je z =0,72 a je navrženo osm svítidel, pokud by 
nedocházelo ke ztrátám, pak by jich posta�ilo šest). 

Osv�tlovací soustava tedy svítí po v�tšinu �asu více než je nutné k dosažení osv�tlenosti pro ur�itou zrakovou �innost. 
Regulace dokáže hladinu osv�tlenosti udržovat na konstantní hodnot� (pro u�ebny je to 500 lux�). To znamená, že dochází k 
úsporám p�i spot�eb� elektrické energie. Ve školních t�ídách, kde je osv�tlení provozováno p�edevším v denních hodinách, je 
návratnost investic vynaložených do tohoto systému velmi krátká. Podle p�írodních podmínek a stavebním a elektrotechnickém 
�ešení je možné dosáhnou úspor 70% i v�tších. Tyto možnosti jsou prezentovány v následující tabulce, kde jsou porovnány tri 
soustavy s devíti svítidly. 



Porovnáni svítidel s klasickým a elektronickými p�ed�adníky 

Soustava Cena 
svítidla  
[ K� ] 

Po�et 
svítidel 

P�íkon 
svítidla 
 [ kW ] 

Spot�eba 
el. 

energie 
soustavy 

[ % ] 

Doba 
�išt�ní   / 
rok [min] 

Náklady 
na el. 

Energii 

Náklady 
na 

�išt�ní 

Po�et 
vým�n 

sv�telný
ch zdroj�

Náklady 
na 

vým�nu 
zdroj� K�

/ks 

Náklady 
na 

vým�nu 
zdroj� / 

rok 

Cena 
soustavy 

[ K� ] 

Provozní 
náklady    
 [ K� ] 

Návratnost 
investic      
[ roky ] 

B�žné svítidlo 2100 9 ks 0,14 100 30  6733 K� 1350 K� 4 137 548 K� 18900 8631 X 
EP ru�n� 3100 9 ks 0,11 80 15  4232 K� 675 K� 2 186 372 K� 27900 5279 2,7 
EP automat 4100 9 ks 0,11 30 15  1587 K� 675 K� 2 186 373 K� 36900 2634 3,0 

Soustava 1 svítidla s klasickými p�ed�adníky se dv�ma zá�ivkami 58W, ru�ní ovládání klasickými spína�i 
Soustava 2 svítidla Siluette s elektronickými p�ed�adníky se dv�ma zá�ivkami 49W, ru�ní ovládání klasickými spína�i 
Soustava 3 svítidla Siluette s elektronickými p�ed�adníky se dv�ma zá�ivkami 49W, automatické ovládání �idly denního sv�tla 

Na tomto míst� je asi vhodné podotknout, že v tabulce jsou uvedeny jen úspory m��itelné. Velmi obtížn� lze vy�íslit úspory 
ekologické,které moderní svítidla ve spojení s regulací p�ináší. Úspora energií, �istících prost�edk� a menší po�et vyho�elých 
sv�telných zdroj� totiž v d�sledku ekologickou úsporou bezesporu je. 

Poznámky: 
- cena el.energie 3,34 Kc/kWh. 
- po�et provozních hodin je 1600 hodin/rok a je stanoven pro 8 hodin denn�. 
- cena za práci �išt�ní svítidel je odhadnuta na 300 K�/hodinu a obsahuje mzdy, sociální pojišt�ní a jiné odvody, �isticí 
  prost�edky, apod. 
- b�žné svítidlo se musí d�kladn� �istit dvakrát ro�n� (15 minut). Pr�m�rná doba �išt�ní za rok je 2x15 =30 minut. 
- svítidlo Siluette se �istí 1x za t�i roky d�kladn�, dvakrát do roka se ot�e vlhkým hadrem (5minut). Pr�m�rná 
  doba �išt�ní za rok je 15/3+2x5 =15minut. 
- životnost zárivkyT8 byla po�ítána 9000 hodin, cena 62 K�; pro zá�ivkyT5 16000 hodin, cena 111 K�;cena 
  vým�ny u obou zdroj� 75 K�. 
- pr�m�rná ro�ní vým�na sv�telných zdroj� = po�et svítidel x po�et sv.zdroj� x ro�ní doba svícení / životnost 
  zdroje (a zaokrouhleno nahoru). Ve skute�nosti bude po�et vym�n�ných zdroj� v prvních létech nižší. 
- náklady na �išt�ní a vým�nu sv�telných zdroj� budou ve skute�nosti ješt� p�ízniv�jší pro svítidla Siluetce d�vodem 
  je beznástrojová údržba. 

Dodatek - Nouzové osv�tleni ve školách 

Nouzové osv�tlení ve školách se navrhuje podle �SN EN1838. S ohledem na specifické podmínky ve školách je p�i n�m 
pot�eba dodržovat následující zásady: 

- Nouzové osv�tlení únikových cest - na chodbách a schodištích se mohou v p�ípade havárie pohybovat velké 
  po�ty d�tí. Jedná se o psychicky i fyzicky nedosp�lé, citov� labilní jedince, mezi kterými m�že v p�ípad�
  mimo�ádné události dojit k panice. Proto je nutné zajistit oproti základnímu požadavku osv�tlenost 
  minimáln� 3luxy. 
- Nouzové osv�tlení otev�ených zón - ve školních družinách posta�í základní osv�tlenost 0,5 Iuxu. V ostatních 
  prostorech, jako jsou u�ebny, jídelny, herny, knihovny a podobné, je op�t zvýšené nebezpe�í vzniku paniky. 
  Proto je zde t�eba zajistit minimální osv�tlenost alespo� 2 luxy. Platí to zejména pro 1.stupen ZŠ. 
- T�locvi�ny a vnit�ní sportovní za�ízení - vzhledem k provád�né �innosti i možnosti r�zn� rozestavených 
  p�ekážek ( t�locvi�ného ná�adí ) je v t�chto prostorách t�eba zajistit zvýšenou úrove� nouzového osv�tlení, 
  minimáln� 3 luxy. Pokud je v t�chto prostorách osv�tlení realizované výbojkovými svítidly, je t�eba zajistit 
  nouzové osv�tlení po p�echodnou dobu, než se výbojky po výpadku napájeni znovu rozsvítí. 
- Sborovny, kabinety, kancelá�e - zde se pohybují d�ti jen jednotliv� a vždy za p�ítomnosti u�itele, proto zde 
  posta�í spln�ní požadavku �SN EN1838. Nouzové osv�tlení není v�tšinou v t�chto místnostech 
  bezpodmíne�n� nutné. 
- Zna�ení sm�ru úniku - je ve školách velmi d�ležité. Je t�eba mít stále na pam�ti zvýšené nebezpe�í vzniku 
  paniky, které dobré zna�ení pomáhá zabránit. Sm�rové šipky musí být vždy rozmíst�ny tak, aby z kteréhokoliv 
  místa byla vid�t vždy alespo� jedna. Musí být umíst�ny na každé k�ižovatce cest, u schodiš�, u p�evýšení, 
  u dve�í únikových cest. Není bezpodmíne�n� nutné umís�ovat ozna�ení nouzového východu nad dve�e uvnit�
  nouzov� osv�tlených t�íd ani ve sborovnách, kancelá�ích a dalších místnostech p�ístupných jen dosp�lým 
  zam�stnanc�m školy. P�ednostn� je doporu�eno používat piktogramy dle normy, u rozlehlých prostor, 
  nap�íklad dlouhých chodeb, je nutno ov��it �itelnost navrženého piktogramu ze vzdálen�jších míst. Vhodné 
  jsou sm�rové šipky stále svítící, p�ípadn� s možností vypnutí nouzové funkce v dob� po uzav�ení školy. 
- Sm�rnice - s ohledem na specifické podmínky ve školách je bezpodmíne�n� nutné p�edepsat vnit�ními 
  sm�rnicemi pravidelnou kontrolu funkce a autonomie nouzového osv�tlení. Musí být p�edepsaná 
  i povinná vým�na baterií po 4 letech provozu! 



P�íklad sv�teln� technického návrhu školní u�ebny 

  Výška místnosti:   3,2 m 
  �initel údržby:     0,73 

Výsledky  výpo�tu  osv�tlení 

 Navržená svítidla – technické parametry 

�íslo [ ks ] Ozna�ení – typ svítidla Sv�telný  tok zdroj� [ lm ] P�íkon svítidla [ W ] 

1 5 5MJ 243 7-2 QS Siluette      2x80W 12300 176 
2 1 5MJ 243 7-2 QS Siluette      2x49W 8600 110 
3 3 5MJ 243 7-1 QS Siluette      1x49W 4300 55 
4 2 5LF 619 7-1 F    Comfolight  1x49W 4300 49 
                                              Celkový 91600 1253 
M�rný p�íkon: 20,88 W/m-2  = 3,98 W/m-2 / 100 lx 

                       Siluette                   Comfolight 

Udržovaná osv�tlenost [ lx ] Rovnom�rnost �initel odrazu [ % ] Jas [ cd.m-2 ] 

Plocha Pr�m�rná Em Minimální Emin Emin / Em pr�m�rný pr�m�rný Lm 

Místnosti 549 347 0,63 - - 
Pracovní roviny          541 448 0,83 70 ( sešit ) 120 
Tabule 548 396 0,72 50 ( sv. šedá ) 87 
St�ny za tabulí 220 114 0,52 40 ( sv. zelená ) 28 





SILUETTE  -  Tak jednoduché, a p�esto všestranné 

Univerzální elektronická výzbroj svítidel Siteco umož�uje dosažení r�zných úrovní osv�tlení p�i nem�nném po�tu svítidel 

Ve svítidle Siluette s elektronickým p�ed�adníkem ( Multipower ) je možné osadit sv�telné zdroje s r�zným p�íkonem aniž by bylo 
nutné m�nit elektrickou �ást svítidla. Tak je možné dosáhnout r�zných osv�tleností aniž by se m�nilo svítidlo. Elektronika navíc 
zajiš�uje dlouhodobou životnost a vysoký výkon sv�telného zdroje. Svítidlo dosahuje tém�� 90% provozní ú�innosti což má za 
následek menší nároky na elektrickou energii. Uzav�ené svítidlo Siluette má krytí IP50 a tím je zaru�ena výjime�ná  odolnost proti 
vniknutí prachu do optické �ásti. Svítidla Siluette je možné montovat jako p�isazená, záv�sná, v �adách i jako samostatná. Snadno 
p�ístupný konektor usnad�uje montáž do souvislých �ad. K jednoduché a rychlé montáži p�ispívá i nov� vyvinutý úchyt svítidla.  

Jemné sv�tlo. Dokonalé osv�tlení vnit�ních prostor�. Dokonalá optika pod p�ísnou kontrolou 

Na spodní �ásti subtilní ocelové konstrukce je umíst�n difuzor vyrobený z PMMA. Ú�elný, jemný a štíhlý tvar harmonicky splyne s 
jakýmkoliv interiérem. Nad�asový tvar a harmonická forma záv�sných i p�isazených svítidel umož�uje použít je samostatn� nebo je 
skládat do souvislých �ad. 
      Možnost volit mezi t�emi typy difuzor� umožní kontrolovat nejen míru osln�ní, ale i rozložení sv�tla v prostoru. K dispozici jsou i 
p�ídavné reflektory zabezpe�ující asymetrické nebo široké rozložení vyza�ovaného sv�tla. Ve srovnání se svítidly s m�ížkami 
dosahuje Siluette kvalitn�jšího osv�tlení s významn� nižším osln�ním. A také vzhledov� je p�sobiv�jší. R�zná provedení svítidel 
�ady Siluette pokrývají v�tšinu myslitelných požadavk�. P�itom se velmi snadno montují i udržují. Svítidla Siluette charakterizuje 
jednotný vzhled, p�izp�sobivost nejrozli�n�jším prostor�m, jemné sv�tlo.  

�irý refraktor 

V místech kde je vyžadováno jasné sv�tlo a zanedbatelné rušení je  zejména vhodné svítidlo Siluette s �irým refraktorem  
( UGR 16/19 ). Homogenní sv�tlo, které vyza�uje ze svítidla, je zvláš� vhodné prostory s r�znorodým využitím. Svítidlo Siluette 
p�ináší sv�tlo tam kde je ho zapot�ebí. Oblasti užití tohoto difuzoru jsou nap�. školní prostory, zubní ordinace, kancelá�e apod. 

Opálový kryt 

Opálový kryt ( UGR 19/22 ) vydává jemné sv�tlo, které v místnosti vytvo�í p�íjemnou a klidnou atmosféru. Svítidlo také vytvo�í ideální 
podmínky pro odpo�inek nebo rozhovory a setkání. Difuzor rozptýlí ostrý paprsek sv�tla a tím brání osln�ní i p�i p�ímém pohledu na 
svítidlo. Oblasti užití tohoto difuzoru jsou nap�. továrny (jemné sv�tlo p�i náro�ných montážních prácích), sklady, prodejny, chodby, 
�ekárny, bufety a kuchyn�. 

Matový kryt 

Varianta Siluette s matovým krytem ( UGR 22/25 ) je vhodná pro osv�tlením místnosti s požadavkem na vysoké osv�tlenosti s 
dobrou zrakovou pohodou. P�ináší snadnou orientaci a bezpe�í. Doporu�ené oblasti použití jsou: nap�. továrny (jemné sv�tlo p�i 
náro�ných montážních prácích), sklady, šatny, schodišt�, archivy a knihovny. 

Objednací kód Zdroj L x W x H (mm) Hmotnost  
[ Kg ] 

Jednotlivá svítidla s možností spojení do nep�etržité �ady (RAL9006) 
5MJ 223 7-1BS 1 x T16 14/24 W   592 x 214 x 76 2,1 
5MJ 223 7-1HS 1 x T16 28/54 W 1192 x 214 x 76 3,4 
5MJ 223 7-1QS 1 x T16 35/49/80 W 1492 x 214 x 76 4,1 
5MJ 223 7-2BS 2 x T16 14/24 W   592 x 214 x 76 2,2 
5MJ 223 7-2HS 2 x T16 28/54 W 1192 x 214 x 76 3,6 
5MJ 223 7-2QS 2 x T16 35/49/80 W 1492 x 214 x 76 4,3 

5MJ 223 7-2XS 2 x T16 80 W 1492 x 214 x 76 4,3 
5MJ 223 7-2WS 2 x T16 35/49 W 1492 x 214 x 76  

Jednotlivá svítidla 

5MJ 243 7-1HS 1 x T16 28/54 W 1312 x 214 x 76 3,4 
5MJ 243 7-1QS 1 x T16 35/49/80 W 1612 x 214 x 76 4,1 
5MJ 243 7-2HS 2 x T16 28/54 W 1312 x 214 x 76 3,6 
5MJ 243 7-2QS 2 x T16 35/49 W 1612 x 214 x 76 4,3 
5MJ 243 7-2XS 2 x T16 80 W 1612 x 214 x 76 4,3 

Objednací kód Zdroj L x W x H (mm) Hmotnost  
[ Kg ] 

Jednotlivá svítidla s možností spojení do nep�etržité �ady ( RAL 9010 ) 

5MJ 211 7-1B 1 x T16 14/24 W   592 x 214 x 76 2,1 
5MJ 211 7-1H 1 x T16 28/54 W 1192 x 214 x 76 3,4 

5MJ 211 7-1Q 1 x T16 35/49/80 W 1492 x 214 x 76 4,1
5MJ 211 7-2B 2 x T16 14/24 W   592 x 214 x 76 2,2 

5MJ 211 7-2H 2 x T16 28/54 W 1192 x 214 x 76 3,6 

5MJ 211 7-2Q 2 x T16 35/49 W 1492 x 214 x 76 4,3 

5MJ 211 7-2X 2 x T16 80 W 1492 x 214 x 76 4,3 

Jednotlivá svítidla 

5MJ 231 7-1H 1 x T16 28/54 W 1312 x 214 x 76 3,4 
5MJ 231 7-1Q 1 x T16 35/49/80 W 1612 x 214 x 76 4,1
5MJ 231 7-2H 2 x T16 28/54 W 1312 x 214 x 76 3,6 
5MJ 231 7-2Q 2 x T16 35/49 W 1612 x 214 x 76 4,3 

5MJ 231 7-2X 2 x T16 80 W 1612 x 214 x 76 4,3 

Objednací kód Zdroj L x W x H (mm) Hmotnost  
[ Kg ] 

Jednotlivá svítidla s možností spojení do nep�etržité �ady ( RAL 9010 ) 

5MJ 222 7-1B 1 x T16 14/24 W   592 x 214 x 76 2,1 

5MJ 222 7-1H 1 x T16 28/54 W 1192 x 214 x 76 3,5 

5MJ 222 7-1Q 1 x T16 35/49/80 W 1492 x 214 x 76 4,2
5MJ 222 7-2B 2 x T16 14/24 W   592 x 214 x 76 2,2 

5MJ 222 7-2H 2 x T16 28/54 W 1192 x 214 x 76 3,7 

5MJ 222 7-2Q 2 x T16 35/49 W 1492 x 214 x 76 4,4 

5MJ 222 7-2X 2 x T16 80 W 1492 x 214 x 76 4,4 




