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Na co si dát pozor při výběru LED
svítidel

Bc. Martin Vacek, VM light s. r. o.

protékat. Účinnost čipů je tak větší, méně
se zahřívají a doba jejich života může být
velmi dlouhá. Při výběru svítidla do projektu je nutné sledovat údaj, který uvádí výrobce o stárnutí LED. Například
hodnota L70B50 při 50 000 h znamená to,
že světelný tok poloviny osazených čipů
může být po 50 000 nasvícených hodinách
(čtrnáct let při jednosměnném provozu)
nižší až o 30 % původní hodnoty. Bude-li
vzata v úvahu morální životnost osvětlovací soustavy např. deset let (35 000 h), je
možné za činitel stárnutí zdroje dosadit
hodnotu 0,9 (to znamená, že průměrný
pokles světelného toku čipů bude 10 %
za dobu 35 000 h). A i taková osvětlovací soustava má velmi slušné parametry.
Zcela jiný pohled je nutné mít na volbu svítidla, které bude použito v těžších
provozech průmyslových hal, kde se pracuje často nepřetržitě. Mnohdy je nutné dosahovat velmi vysokých světelných
toků a zvláště v letních měsících mohou
být teploty v okolí svítidla zhruba 50 °C
i více. Osvětlovací soustava však musí stále spolehlivě pracovat. Lze se setkat s tím,
že výrobci LED svítidel nadále používají
své tradiční výrobní technologie a svítidla
jsou konstruována z ocelového plechu,
který není pro účinný odvod ztrátového
tepla LED modulů nejvhodnější. Použije-li se svítidlo s nejlevnějšími čipy v plastovém pouzdře, u kterého výrobce udává,
že při 50 000 h může u poloviny čipů degradovat světelný tok o 30 % z původní
hodnoty (L70B50), pak je třeba vypořádat
se s otázkou, zda s takovým poklesem počítá i návrh osvětlení. Je do výpočtu dosazována adekvátní hodnota, přibližně 0,75,
jako činitel stárnutí zdrojů? Ví investor, že
Obr. 3.
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Příchod LED světelných zdrojů vnesl
Jejich odolnost proti vyšším teplotám je
nové možnosti do navrhování, vývoje i výrelativně malá a pokles světelného toku
roby svítidel. Troufám si říct, že u běžných
po dobu života může být u tohoto typu
LED zdrojů je rozmanitost svítidel natolik
LED rychlejší. Stárnutí LED je obzvlášširoká, že zaplesá srdce nejen
architektům, designérům, konstruktérům, ale i samotným
uživatelům. Dokazují to jednak rozličné tvary vyráběných
svítidel, ale i individuální přístup každého výrobce k navrhovaným projektům. Při výběru svítidla se často nehledí jen
na užitnou hodnotu, ale stejně důležitá je i estetická stránka, originalita či celkový dojem v interiéru nebo exteriéru.
Možnosti návrhu LED sví- Obr. 1. Svítidlo FOSA – typické kancelářské svítidlo z ocetidla jsou stejně rozmanité lového plechu
jako kvalita a množství LED
čipů, které lze použít. Literatura uvádí, že LED zdroje s indexem podání barev Ra větším než 80 a příjemnou teplotou chromatičnosti (3 000 až
5 000 K) se zastaví na měrném
výkonu kolem 300 lm/W (v laboratořích CREE v roce 2014
dosáhli 303 lm/W). Při započítání ztráty na předřadné části –
napáječi, se lze dostat na hodnotu blížící se 280 lm/W. To je
v porovnání s tradičními světelnými zdroji velmi vysoké číslo. Obr. 2. Svítidlo TIGRIS – mohutné chlazení hliníkovými profily
Jestliže při vypracovávání ná- umožňuje využít svítidlo i v teplotně náročných prostorách
vrhu svítidla určíme jeho umístění, zohledníme potřeby zákazníka a statě závislé na velikosti proudu, který teče
novíme použitý zdroj, lze vytvořit úsporpřes přechod PN čipu a na teplotě tohoné světelné řešení s velmi dlouhou dobou
to přechodu. Čím více čipů bude použiživota, a takto uspořené peníze může záto ve svítidle, tím menší proud jimi může
kazník využít jinak. Mezi důležité faktory,
které při navrhování světelného řešení zo110
hledňujeme, patří zejména směnnost provozu, světelný tok a teplota okolí, ve kte100
rém bude svítidlo provozováno. Na tyto
faktory se v široké nabídce LED svítidel
na trhu velmi často zapomíná.
90
Rozdílně přistupujeme k návrhu osvětlovací soustavy, kdy je třeba např. nahra80
dit zářivková svítidla 4× 18 W nebo dolnozářiče (svítidla downlight). Tyto typy
55 °C/700 mA
svítidel jsou provozovány při běžných po70
85 °C/700 mA
105 °C/700 mA
kojových teplotách přibližně 3 500 h ročseries 3
ně. Náhrady ve variantě LED běžně do60
series 5
sahují světelných toků zhruba 4 000 lm,
series 6
a proto nemusí mít LED svítidlo zvlášť
L70 EoL
50
dimenzované chlazení SMD čipů. To
1 000
10 000
umožňuje použít levnější čipy, které jsou
zapouzdřeny v plastových substrátech.
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Obr. 4. Osvětlení oltáře svítidly TIGRIS v kostele sv. Jiljí v Pavlovicích u Přerova

po pěti až šesti letech nepřetržitého provozu bude muset svítidla repasovat či vyměnit? Tyto otázky jsou zbytečné, když je
zvoleno vhodnější řešení: LED čipy, které
jsou zapouzdřeny v keramickém substrátu.
Pokles jejich světelného toku (při vhodně
zvoleném proudu např. 10 % za 100 000 h)
je výrazně menší a také odolnost proti vyšším teplotám je podstatně lepší. Společně
s napáječem určeným do vyšších teplot lze
vytvořit velmi kvalitní svítidlo, které vyhoví i náročným světelným požadavkům
a nemusí být ani investičně náročnější než
nejlevnější svítidla na trhu, často importovaná z Asie. Proč by měl zákazník osvětlovací soustavu obměnit např. po šesti letech, když ta může být i po uplynutí této
doby stále velmi efektivní? Zvláště když se
lze v současných projektech setkat se svítidly, která běžně dosahují 130 až 150 lm/W,
což je přibližně polovina maximální možné hodnoty měrného výkonu LED. K rozpoznání kvalitního dodavatele světelných
řešení je nutné si vyžádat od výrobce svítidel protokol o oteplení svítidla, „rodný
list“ a typ použitých LED čipů, hodnotu proudu, při které jsou čipy provozovány, a protokol předpokládané doby života a stárnutí diod (tzv. LM80 test report).
Pomocí těchto dokumentů lze zjistit méně
kvalitní výrobky s minimální technickou
podporou, což by mělo od použití takových svítidel odradit.

Obr. 5. Osvětlení multifunkční sportovní haly v Kojetíně svítidly TIGRIS

V současné době lidé mají větší požadavky na kvalitu i značku veškerého
spotřebního zboží, jsou ochotni si koupit např. drahý mobilní telefon, televizor, automobil, boty aj. za předpokladu,
že déle vydrží. Přitom svítidla, která jsou
neodmyslitelnou součástí každodenního
života, jsou často přehlížena, přičemž je
snaha co nejvíce na nich ušetřit. Vzpomeňme si, jak vypadaly kompaktní LED

Tab. 1. Odhad stárnutí čipu v plastovém pouzdře, kdy se při teplotě 105 °C drasticky zkracuje
doba života
LED čip Proud Doba Teplota
Výsledky testu
Předpokládaná doba života L70
čipu
(stanoveno metodou TM-21)
(mA) testu
svítivost barevný posun
(h)
(°C)
(h)
(%)
(Δu‘v‘)
Samsung 150 6 000
55
98,6
0,000 8
135 000
LM561B
85
97,6
0,001 5
93 000
105
92,2
0,003 1
22 000
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zdroje, tzv. LED žárovky, před dvěma třemi lety a porovnejme je s jejich nynějším
vzhledem. Poslední generace LED zdrojů
se nejen snaží napodobit vzhled klasické
vláknové žárovky, ale neustále jsou vylepšovány i podání barev a teplota chromatičnosti. Jejich světlo je výrazně kvalitnější. Rostou požadavky na osvětlenost stěn,
na osvětlenost stropů a s tím související
jasové poměry. Je snaha používat svítidla s co nejnižším indexem oslnění UGR.
Výrobci svítidel rovněž neustále vyvíjejí a zdokonalují produkty, které jsou pak
ve světelných projektech více konkurenceschopné. Je tedy ale na nás, zákaznících,
zda si zvolíme cestu nejlevnějšího výrobku, který dobře poslouží jen prvních pár
let, nebo si uvědomíme, jaké výhody poskytne kvalitnější řešení. Zvolíme si je i za
cenu vyšší investice?
Čím větší budou naše požadavky, tím
více se bude zlepšovat i kvalita světelných
projektů. Bude narůstat zraková pohoda

umělého osvětlení, která pozitivně působí např. na zdraví a efektivitu práce. Jsem
rád, že LED osvětlení už pro některé není
jen synonymem honby za ušetřenými náklady a za úsporami elektrické energie,
ale že existují způsoby, jak tyto výjimečné světelné zdroje použít ke zkvalitnění
každodenního života.
VM light s. r. o.
Zahradní 1127/25
751 31 Lipník nad Bečvou
info@vmlight.cz
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