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spánku, ale i k sezonní emoční poruše 
(SAD), známé též jako zimní deprese. 
Zde se mj. používá léčba intenzivním svět-
lem (fototerapie). Jako účinná expozice 
se ukázala osvětlenost 10 000 lx v úrovni 
očí po dobu 30 minut [11]. Pro osobní 
použití jsou určeny tzv. sluneční simulá-
tory. Na rozdíl od průmyslových simulá-
torů slunečního světla jde o svítidla pro 
osvětlování očí a tváře. Známá jsou stolní 
či nástěnná svítidla se zářivkami (obvyk-
lé světlení je 10 klx na povrchu difuzoru) 
nebo kapesní bateriová svítidla s bílými 
či modrými světelnými diodami. Méně 
známé jsou tzv. light visory, čepice se štít-
kem se zabudovanými LED pro osvětlo-
vání očí. Tyto pomůcky mohou uživa-
teli usnadnit vykročení do nového dne, 
avšak pro trvalý efekt je nezbytné celo-
denní osvětlení vyhovující i z hlediska 
jeho cirka diánního účinku.
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Přirozenější umělé světlo je naší priori-
tou již od založení firmy Blue step v roce 
2002. Zakladatel firmy čerpal inspiraci 
převážně v USA, kde se tomuto segmen-
tu věnovalo několik firem. Od žárovek 
s fialovým filtrem jsme se propracovali 
k vlastní značce světelných zdrojů a sví-
tidel NASLI® v roce 2007 a o rok pozdě-
ji k založení specializované firmy s tím-
to jménem. NASLI je zkratka NAtural 
Spectrum LIghting, česky osvětlení s při-
rozeným spektrem.

V praxi se lze setkat se situací, kdy dva 
různé zdroje s velmi podobnými parame-
try vytvářejí v osvětlovaném prostoru vel-
mi odlišnou atmosféru. Právě atmosféra, 
subjektivní hodnocení osvětlení více lid-
mi, má v  pojetí firmy stejný význam jako 
fyzikálně měřitelné parametry.

Ve snaze co nejvíce se přiblížit den-
nímu světlu pracovníky firmy podpořily 
výsledky výzkumů dr. Johna Otta, který 
zjistil, že rostliny nemohou žít pod jakým-

NASLI – výrobce osvětlení  
s přirozeným spektrem

Obr. 2. Sluneční simulátor s jednopaticovými zářivkami 2× 36 W, 10 000 lx na difuzoru
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koliv umělým světlem a že nejvhodnější 
pro ně je zářivkové světlo co nejpodob-
nější dennímu. Zásadní informace byla 
v knize prof. Fritze Hollwiche Působení 
světla vstupujícího do oka na látkovou výmě-
nu u lidí a zvířat, kde je popsáno, jak pa-
cientům v čekárně poklesla hladina stre-
sového hormonu po instalaci zářivek se 
světlem podobným dennímu.

Účinkem světla na biologické (cirka-
diánní) hodiny se firma zabývá již něko-
lik let. Pro účely srovnávání světelných 
zdrojů si zavedla index cirkadiánního akti-
vačního účinku Ac. Jde o součinitel v pro-
centech, kterým lze pro daný zdroj pře-
počítat hodnoty fotometrických veličin 
na hodnoty cirkadiánní, tj. takové, které 
vyjadřují míru aktivačního účinku světla 
na nervovou soustavu lidí.

Od roku 2006 odborníci firmy zkou-
mají spokojenost zákazníků se světlem jí 
vyráběných zdrojů. Jde převážně o pra-
covníky kanceláří a lehkého průmyslu. 
Ve srovnání s původním stavem 85 % re-
spondentů uvádí, že se cítí na pracoviš-
ti vybaveném  těmito zdroji příjemněji, 
79 % vydrží pracovat déle a návrat k pů-
vodnímu osvětlení by vnímali jako ruši-
vý, 63 % dotazovaných se lépe soustředí. 
Firmy si mohou zářivky pro účely výzku-
mu zdarma půjčit.

Ze  sortimentu firmy

Světelné zdroje
– lineární zářivky T8: 18, 36 a 58 W –  

Tc = 6 500 K, Ra = 98,
– lineární zářivky T5: 14, 24, 28, 35, 54 

a 80 W – Tc = 6 500 K, Ra = 93,

Služby
Pro účely zkoušení vlastních výrobků 

a vývoje si firma pořídila monochromá-
torový spektrometr a nabízí měření spek-
ter světelných zdrojů v relativním měřít-
ku, výpočty Tc, R1..14, Ra, Ac, x-y, FSI apod.

Co se připravuje

Firma chystá nové řady světelných zdro-
jů, halogenidové výbojky s Ra > 95, dále sví-
tidla s diodami LED s Ra > 90 a nová svítidla 
pro dosavadní i nové zdroje. Testuje nové 

odrušovací prvky a připravuje návrh nor-
my zdravého osvětlování, který zohledňuje 
jak kvalitu světla, tak i nesvětelné vlastnos-
ti zdrojů a svítidel, zejména teplo a rušení. 
Na přelom roku uvede novou verzi úspěš-
ného slunečního simulátoru, nástěnného sví-
tidla, které pomáhá v boji se zimními de-
presemi způsobenými nedostatkem světla.

Kontakt na výrobce a dodavatele:
NASLI spol. s r. o. 
Jinonická 80, 158 00 Praha 5
tel.: 775 990 808
www.nasli.net

– kompaktní zářivky E14/E27: 12, 15, 
23, 27 a 32 W – Tc = 6 000 K, Ra = 94,

– kompaktní zářivky 2G11: 36 a 55 W 
– Tc = 6 500 K, Ra = 93.
Měrný výkon je přibližně o 30 % nižší 

než u běžných zářivek s Ra okolo 80. Na-
řízení komise ES č. 244 a 245/2009 jsou 
na zdroje s Ra > 90 a Tc > 5 000 K méně 
přísné. Ostatní parametry jsou srovnatel-
né s běžnými zářivkami.

Zářivka NASLI 2G11 55 W získa-
la v říjnu letošního roku hlavní cenu 
na výstavě Pragodent 2010 v Praze . Sto-

matologové si oblíbili její světlo, kte-
ré umožňuje posuzování shody barev 
dentálních náhrad. Speciální stomato-
logická svítidla DentaSun (www.denta-
sun.com) jsou osazena právě zářivka-
mi NASLI.

Svítidla
– lehká stropní svítidla řady Nubes se 

dvěma zářivkami 2G11 36 nebo 55 W,
– stolní a stojanová svítidla řady Ardea 

pro kompaktní zářivky E27.
Svítidla jsou optimalizována z hledis-

ka zachování podání barev a chromatič-
nosti vydávaného světla při minimálních 
ztrátách. Jsou vybavena nadstandard-
ní ochranou proti elektromagnetické-
mu rušení.

Společnost VAMOS LIGHT, s. r. o., se sídlem Leoše Janáčka 807, 561 69 Králíky, IČ 25946960, se 
tímto omlouvá společnosti GE Lighting s. r. o. (nyní GE Industrial s. r. o.), se sídlem Lidická 965/31, 
602 00 Brno, IČ 47915412, za to, že v dopise z 19. 9. 2003 adresovaném svým obchodním přáte-
lům pod názvem „Výbojky“ uvedla zkreslené informace o výrobcích distribuovaných společností GE 
Lighting s. r. o. (nyní GE Industrial s. r. o.), čímž došlo k znevýhodnění výrobce světelných zdrojů spo-
lečnosti GE Lighting s. r. o. (nyní GE Industrial s. r. o.), a poškození jejího dobrého jména a pověsti.

Obr. 3. Stolní 
svítidlo Ardea 
s kompaktní 
zářivkou

Obr. 1. Hlavní cena Pragodent 2010 pro zářiv-
ku NASLI CFLG 55 W


