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svítidla a světelné přístroje

Letošní veletrh Light+Building 
ve Frankfurtu nad Mohanem se nesl 
převážně ve znamení LED. Philips jako 
vedoucí světová společnost v oblasi vý-
voje a využití LED pro 
osvětlování šel příkla-
dem. Expozice Philips 
zahrnovala LED zdroje, 
LED svítidla jak spotře-
bitelská, tak profesionál-
ní, pro exteriér i interiér, 
komponenty LED pro 
výrobce svítidel, řídicí 
systémy – vše v atraktiv-
ní formě „kostek“ věno-
vaných vždy určitým ob-
lastem použití.

Tento článek je za-
měřen na LED svítidla 
pro venkovní použití, 
přesněji řečeno na svíti-
dla pro veřejné osvětle-
ní. Pro tuto oblast byla 
na veletrhu předvede-
na koncepční svítidla, 
která se vyznačují znač-
nou variabilitou a inter-
aktivitou s prostředím 
(s pouliční reklamou 
nebo pohybem osob). 
Byla vlastně příkladem 
zakázkových řešení do-
tvářených ve spolupráci 
se zákazníkem. Rovněž 
zde byla prezentována 
zcela nová či inovova-
ná svítidla určená pro sériovou výrobu. 

Jádrem těchto svítidel jsou systémy 
LEDgine nebo Fortimo. V obou přípa-
dech jde o modulární řešení s LED, kte-
rá budou v dalším textu podrobněji po-
psána. 

LEDgine (obr. 1) je modul osazený 
šestnácti až 160 LED. Při příkonu 20 až 
314 W poskytuje světelný tok 1 392 až 
23 688 lm. Vyrábí se ve třech provede-
ních. Comfortline s teplotou chroma-
tičnosti 3 000 K a indexem podání ba-
rev Ra větším než 80 je určen pro apli-
kace s důrazem na vytváření příjemné 
světelné atmosféry např. na pěších zó-
nách. Měrný výkon tohoto provedení 
je 59 lm/W.

Greenline s měrným výkonem 85 lm/W 
představuje energeticky nejúčinnější, a tu-
díž provozně i ekologicky nejvýhodněj-
ší řešení. Teplota chromatičnosti světla 

tohoto provedení je 4 000 K a Ra je vět-
ší než 70.

Economyline je investičně nejméně 
náročná verze s teplotou chromatičnosti 
5 600 K a Ra větším než 70. Jeho měrný 
výkon je 75 lm/W.

Jednotlivé varianty se liší napájecím 
proudem LED, tudíž i jejich životem. 
Po 60 tisících provozních hodin a při tep-
lotě okolí 25 °C klesne nominální světelný 
tok na 84 % u Comfortline, na 86 % u Gre-
enline a na 78 % u Economyline. Při niž-
ších teplotách stárnou zdroje pomaleji.

Velikost modulů je odstupňována v kro-
ku po osmi diodách, což umožňuje ve srov-
nání s výbojkovým osvětlením mnohem 
přesněji přizpůsobit výkon svítidla potřebě 
konkrétní osvětlované komunikace.

Zajímavé je též řešení optiky svítidla. 
Zatímco se lze dnes setkat s řešeními, 
kdy jednotlivé LED ve svítidle vytváře-
jí na osvětlované ploše jednotlivé stopy 
(v podstatě reprezentují jednotlivé vekto-
ry svítivosti), což způsobuje při pohledu 
na svítidlo oslnění z mnoha směrů a při vý-
padku jednotlivých LED nerovnoměrnost 
na ploše, svítidlo LEDgine je opatřeno 
optikou vytvářející překrývající se světel-
né stopy (obr. 2). Tato optika je nabízena 
ve čtyřech různých verzích pro přizpůso-
bení rozložení svítivosti šířce komunikace.

Svítidla nevyzařují do horního polo-
prostoru a moduly ve svítidlech jsou vy-
měnitelné. Toto řešení umožňuje jednak 
opravu v případě poškození, jednak pří-
padné budoucí úspory energie výměnou 

modulů s vyšším měrným vý-
konem odpovídajícím dalšímu 
vývoji LED.

Potenciál úspor energie 
ve srovnání s klasickými systé-
my s výbojkami má mnoho růz-
ných vstupních předpokladů. 
Při porovnání správně navrže-
né osvětlovací soustavy s kva-
litními svítidly s vysokotlakými 
sodíkovými výbojkami je teo-
retická úspora použitím svíti-
dla s LEDgine pro třídu ME3*) 
15 až 20 %. Kromě této ener-
getické úspory je třeba uvažo-
vat ještě také úsporu nákladů 
na výměnu světelných zdrojů. 

Philips Lighting  
na Light+Building 2010

Ing. Jakub Wittlich, 
Philips ČR s. r. o., divize Lighting

*)  Třídy osvětlení komunikací viz ČSN CEN/TR 13201-1 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr tříd osvětlení.

Obr. 1. Modul LEDgine

Obr. 2. Rozdíly vyzařování

Obr. 3. Svítidlo CitySoul LEDgine
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Obr. 6. Svítidlo SpeedStar

Obr. 4. Svítidlo MileWide LEDgine

Obr. 5. Svítidlo CitySpirit Street LEDgine

Obr. 7. Svítidlo Koffer2 70 LED a modul Fortimo

Obr. 8. Svítidlo Residium LED

V současné době jsou s mo-
duly LEDgine nabízena a na ve-
letrhu byla představena ná-
sledující svítidla. CitySoul 
LEDgine (obr. 3), MileWide 
LEDgine (obr. 4) a CitySpirit 
Street LEDgine (obr. 5) – to 
jsou současné typové řady roz-
šířené o provedení LED. Svíti-
dla jsou určena k osvětlení třídy 
ME3 a ME4. Nabídku doplňu-
je řada designových výložníků 
a stožárů.

SpeedStar (obr. 6) je ozna-
čení pro zcela novou řadu sví-
tidel určených k osvětlení třídy 
S6 až ME2 (v některých přípa-
dech i ME1). Svítidlo se vyrá-
bí ve dvou velikostech, střed-
ní je pro šestnáct až 80 LED, 
velká pro 88 až 160 LED. Sví-
tidlo s maximálním osazením 
může nahradit svítidlo s vyso-
kotlakou sodíkovou výbojkou 
250 W. Svítidlo má krytí IP66 
a je určeno pro montážní výš-
ky 6 až 8 m, popř. 8 až 12 m. 
Volitelně je lze dodat s různý-
mi prvky k regulaci světelného 
toku (Lumistep, Dynadimer). 

Svítidla typových řad Kof-
fer2 70 LED (obr. 7) a Residium 
LED (obr. 8) jsou rovněž dosa-
vadní typy rozšířené o varianty 
využívající LED moduly For-
timo. Modul Fortimo využívá 
technologii vzdáleného lumi-
noforu. Světlo modrých diod 
osazených na desce je vyzařo-
váno do mísicí komory s vyso-
ce odrazným bílým povrchem. 
Z této komory  vychází přes di-
fuzní plochu pokrytou lumino-
forem, který vytváří přidáním 
žlutého světla výsledné bílé 
světlo. Při pohledu zvenku se 
tedy modul Fortimo jeví jako 
plošný zdroj. V obou typech 
jsou použity moduly se svě-
telným tokem 1 100 lm (20 W) 

nebo 1 800 lm (30 W) a teplotou chroma-
tičnosti 3 000 nebo 4 000 K. Svítidla jsou 
určena k osvětlování komunikací v rezi-
denčních čtvrtích, parkovacích zálivů, pě-
ších komunikací, čili tříd osvětlení S, popř. 
nižších tříd ME. V porovnání s řešeními 
s kompaktními zářivkami 36 W je poten-
ciál energetické úspory až 30 %.


