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Rozdělení parametrů svítidel

Povinné:

- bezpečnost

- EMC kompatibilita

Kvantitativní:

– měrný výkon

- náhradní teplota chromatičnosti, index podání barev

- doba života

- fotometrické křivky svítivosti

Doporučení :

- volba vhodných materiálů a řešení



Soubor požadavků, zajišťující, že svítidlo nebude rušit 
svým provozem okolní spotřebiče a jeho provoz 
nebude rušen okolními spotřebiči či poruchami v síti. 

EMC - kompatibilita

Na svítidla se z hlediska EMC vztahují především normy  EN55015, 
EN61547 a  EN61000-3-2

Měří se:

- Rušení, vyzařované svítidlem do napájecí sítě po vodičích

- Rušení vyzařované svítidlem do vzduchu

- Odolnost svítidla proti poruchám a rušením v napájecí síti



Příklad výsledku měření rušení do sítě

EMC - kompatibilita



Soubor požadavků, zajišťující minimalizaci nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem

Bezpečnost

EN60598-1 Svítidla – všeobecné požadavky a zkoušky

EN61347-1 Ovládací zařízení pro světelné zdroje

EN61347-2-13 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Zvláštní 
požadavky pro elektronická ovládací zařízení modulů LED napájená 
střídavým nebo stejnosměrným proudem

EN62031 Moduly LED pro všeobecné osvětlování – Požadavky na 
bezpečnost



Měrný světelný výkon svítidla
Podíl celkového vyzářeného světelného toku /v lumenech/ k 
celkovému příkonu svítidla /ve Wattech/. 

[K] = lm/W

Měrný světelný výkon udává, s jakou účinností světelný zdroj nebo 
svítidlo přeměňuje elektrickou energii na světlo. 

Pro porovnávání vlastností svítidel je to jedna z důležitých veličin, 
proto se s ní často manipuluje. 

Nejčastějším způsobem manipulace je udávání měrného světelného 
výkonu pouze zdroje světla. Tím je opominuta účinnost optické 
soustavy (0,7-0,97) a je dosaženo na pohled lepších výsledků. 



Měrný světelný výkon zdroje

0 50 100 150 200 250

standardní žárovka 60W/230 V

halogenová žárovka 70W/230 V

kompaktní zářivka Osram Dulux STICK 18W/825

výbojka Metal halid HQI-T 70/WDL 70W

výbojka Hig pressure Na  NAV-E 70 4Y 70W

zářivka Osram Lumilux T8 36W/840

LED starší generace

zářivka Osram High Efficiency T5 36W

výbojka Metal Halid HCI-T 70/830 WDL PB 70W

výbojka Low pressure Na SOX 35 55W

LED poslední generace

Měrný světelný tok [lm/W]

Měrný světelný tok [lm/W]



Fotometrické křivky svítivosti
Pro praktické použití je důležité, jak je světelný tok svítidla rozložen v 
prostoru. To zajišťuje optická soustava svítidla, tvořená reflektory, 
kolimátory a nebo jejich kombinací. 

Soustava s reflektorem Soustava s kolimátorem



Fotometrické křivky svítivosti
Pro popis rozložení světelného toku v prostoru potřebujeme ještě 
jednu veličinu – světelný tok vyzářený do prostorového úhlu:

Tato veličina se nazývá  svítivost [I] = d F/d W

Jednotkou svítivosti je 1 kandela [cd = lm sr-1].

Křivky svítivosti se nejčastěji měří goniofotometrem a výsledek 
měření vypadá například takto:



Fotometrické křivky svítivosti
Dnes je standardem křivky fotometrické svítivosti zpracovat do 
souboru, který je poté vhodný k výpočtu osvětlení ve specializovaných 
programech (Relux, Dialux a další). 

- Tato data lze otevřít v jednoduchých volně šířených programech a 
pak lze snadno porovnat, zda byly k výpočtu osvětlenosti použita 
stejná data jako v nabídce – často tomu tak není. 

- Výstupem programů pro simulaci osvětlení jsou grafická 
znázornění osvětlenosti a tabulky hodnot. 



Spektrální složení světelných 
zdrojů



(Náhradní) teplota chromatičnosti
Teplota chromatičnosti Tc se udává v Kelvinech [ K ] a je to teplota, 
při které by dokonale černý zářič měl shodné (nebo nejbližší) 
spektrální složení světla. 

- Definice vychází z vlastností žárovek, u zářivek, výbojek a LED s 
nesouvislým spektrem se proto uvádí jako náhradní.

- Teplé zdroje světla mají Tc =1700-3500K, klasická žárovka má 
Tc=2700K

- Denní (neutrální) zdroje světla mají Tc=4000-5000K

- Studené zdroje světla mají Tc vyšší než 6500K

- Pozor – teplota chromatičnosti neříká nic o tom, zda světelný zdroj 
má dobré podání barev!

- Existence receptorů modrého světla a Human Centric Lighting



Index barevného podání
Index barevného podání Ra nebo CRI vyjadřuje věrnost barevného 
vjemu při osvětlení posuzovaným zdrojem ve srovnání s osvětlením 
denním světlem za slunečného dne. 

- Je to poměrné číslo a pro žárovku nabývá nejvyšší možné hodnoty 
100. U monochromatického zdroje je tato hodnota 0 (nelze 
rozpoznat žádné barvy). 



Doba života svítidel 
Svítidlo je soustava mechanických, elektronických a optických prvků 
a všechny mají vliv na dobu života svítidla. 

Světelný tok LED klesá s časem podle této nebo podobné křivky:



Doba života svítidel
Doba života LED se posuzuje podle směrnice LM-80 a TM21 (IESNA –
Illuminating Engineering Society of North America), které byly přejaty 
do soustavy evropských norem jako IEC62717 a IEC 62722-2-1. 

- Měření se provádí pro 3 různé teploty

- Hodnoty se zaznamenávají každých 1000 hodin

- Doba měření je nejméně 6000 hodin 

- Extrapolace výsledků je přípustná nejvýše do 6 násobku doby 
měření

- Výsledek měření se uvádí jen ve formě nerovnosti :

Pro teplotu čipu 85° C  L 70 (10k)>60 000h



Doba života svítidel

Tato nerovnost se případně doplňuje dalšími hodnotami, aby bylo 
možné postihnout všechny možné případy poruch:

- Hodnotou B index . Ta určuje, kolik % z celkového počtu svítidel 
nedosáhne po dosažení deklarované doby života L index uvedeného 
světelného toku. 

L 70 (10k)>60 000h B 10 tedy znamená, že jen 10% z celkového 
počtu zdrojů nedosáhne po 60 000h světelného toku alespoň 70% 
původní hodnoty. 

- Hodnotou C index. Ta určuje, kolik % z celkového počtu svítidel 
nebude po dosažení deklarované doby života L index fungovat. 

L 70 (10k)>60 000h C 10 tedy znamená, že 10% z celkového počtu 
světelných zdrojů po 60 000h nebude fungovat.

Někdy se uvádí součet hodnot B a C jako hodnota F. 



Hlavní vlivy na dobu života LED:

Doba života svítidel

- Kvalita výroby LED – lze ovlivnit volbou výrobce.

- Chlazení – musí být schopné odvést teplo vznikající na čipu tak, 
aby teplota čipu nepřesáhla 80-100°C.

- Napájení – napájecí zdroj musí zajistit napájení konstantním 
proudem bez napěťových špiček.

- Ochrana proti přepětí – mimořádně důležitá u veřejného osvětlení.

- Uspořádání LED – sestavy LED pájených bezolovnatou technologií 
na desce plošných spojů s hliníkovým nosičem (Thermalclad) 
vykazují značnou míru poruch díky kombinaci tepelného a 
mechanického namáhání. COB (Chips On Board) tímto druhem 
poruch netrpí. 



Doba života svítidel

Doba života napájecí elektroniky se posuzuje podle týchž norem, ale 
odlišným způsobem.  Zde se uvádí střední doba do poruchy (MTF –
Mean Time to Failure), což je doba, po jejímž uplynutí bude 
pravděpodobně pracovat jen polovina sledovaných zařízení. 

- U LED lze dnes dosáhnout L70 i více než 100 000 hodin s 
poměrně malým počtem zcela nefunkčních kusů. 

- Z tohoto pohledu se jeví běžně uváděná střední doba do poruchy u 
napájecích zdrojů 50 000 hodin jako zcela nedostatečná. 
Znamená to, že  po uplynutí této doby bude polovina svítidel 
vyřazena z činnosti závadou napájecích zdrojů, i když by LED 
mohly svítit mnohem déle. 

- Dobu do poruchy ovlivňuje především teplota elektroniky (daná 
jejím návrhem a chlazením) a typ použitých filtračních 
kondenzátorů . Běžně používané elektrolytické kondenzátory jsou 
na této pozici nevhodné. 



Doporučení

Doba života svítidel

Mechanické řešení:

- Konstrukce musí být řešena z hlediska elektrochemické koroze, je 
nutné používat např.  nerezové šrouby do hliníku. 

- Ochrana práškovými barvami je nevhodná jak hlediska přestupu 
tepla, tak z hlediska dlouhodobé odolnosti povětrnostním vlivům. 

- Vyšší stupeň krytí svítidla je výhodou z hlediska dlouhodobé 
odolnosti i snazšího mytí. 

- Chladíc žebra by neměla dovolit usazení nečistot. 

Optické řešení:

- Z hlediska dlouhodobé stability jsou nevhodné optické prvky 
vyrobené z plastických hmot (PC, PMMA), protože i přes UV 
stabilizační přísady časem degradují.

- Jako vhodné materiály se osvědčilo sklo a silikon. 



Doporučení 

Doba života svítidel

Elektronika a LED:

- Používat LED renomovaných výrobců

- Svítidla osazená COB jsou spolehlivější než svítidla se sestavami      
LED malého výkonu, pájených na společné desce plošných spojů

- Pro spolehlivou a dlouhodobou funkci LED i elektroniky je nezbytné 
zajistit dobrý odvod tepla

- Filtrační kondenzátory napájecího zdroje by měly být buď fóliové 
nebo elektrolytické, ale v tom případě s dobou života nejméně 2000h 
při 125°C. 



Děkuji za pozornost.

Jakub Černoch

Dotazy mimo rozsah diskuse prosím na mail jakub@cernoch.cz


