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Festina lente – spěchejme pomalu
Bc. Martin Vacek, VM light s. r. o.
Jsem pravidelný čtenář časopisu Světlo a myslím si, že moderní a čtivá témata
jsou publikována stále dokola. Připadá
mi, že všechno důležité již bylo řečeno.
Každoroční „amperové“ číslo jsem se rozhodl pojmout netradičně. Firmy zde často
prezentují novinky, představují špičková
svítidla a zajímavé realizace. Tentokrát si
toto odpustím, nebudu nikoho zatěžovat
technickými pojmy a formulacemi a pokusím se být trochu originální.

osvětleny lineárními zářivkami T8 až do
doby, kdy byla představena amalgámová
technologie a zářivky T5, které podávají
konstantní světelný tok v širokém spektru teplot. Následné přesvědčování investorů a zákazníků o vyspělosti těchto
zářivek (obzvláště s rozvojem regulačních systémů) bylo velmi obtížné. Přece
z výšky 12 m zářivka nemůže na pracovní plochu dosvítit. Svítidla také byla obrovská, zejména když se používaly zářivObr. 1.
Oslňující LED
osvětlovací
soustava –
hlavní tah
městem; foto:
Nikon D5200,
ohnisko
26 mm, 10 s,
F10, ISO 100

Shodneme se, že žijeme ve velmi dynamické době a máme to štěstí, že jsme zažili
obrovský rozmach techniky. Tolik průlomových technologií, které byly představeny v posledních dvaceti letech, a neuvěřitelná rychlost vývoje v mnoha odvětvích
jsou dechberoucí. Podívejme se na vývoj
automobilů, mobilních telefonů nebo televizí. Rozdíl mezi mobilním přístrojem
z roku 2007 a 2017 je obrovský. Jestliže
v roce 2007 byl oslnivý především design,
rozlišení displeje v pixelech a nikde nebyly uvedeny parametry paměti, rychlost
procesoru, dnes se každý výrobce ohání
počtem jader, gigahertzovými frekvencemi, množstvím operační paměti a velikostí displeje. Stejně tak automobily v roce
2007 měly běžně pět nebo šest rychlostí.
Nyní je možné vidět i devítistupňové převodovky, autonomní řízení, parkovací asistenty a spoustu jiné elektroniky zlepšující komfort jízdy.
Zkusme se podívat, jaké parametry
jsme před deseti lety sledovali u svítidel. Exteriéru a vysokým halám dominovala výbojková svítidla. Malé montážní
výšky a nízké kancelářské prostory byly
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ky T5 o výkonu 80 W. Jejich montáž byla
výrazně složitější, z důvodu asymetrie ji
nebylo možné zavěsit na jeden řetěz, tak
jako svítidla výbojková, která většinou
byla rotačně symetrická. I přes to svítidla
používající zářivky T5 začala pronikat na
trh a byla velmi populární. V roce 2011 se
cena svítidla o výkonu 30 000 lm již pohybovala v zajímavých hodnotách, a tak
se prodávala tzv. jako rohlíky na krámě.
Zářivky T5 měly výhody i nevýhody. Okamžitý nainstalovaný příkon oproti výbojkovým svítidlům klesl. A to nejen tím, že
zdroje T5 „rozumně stárnou“, resp. pokles světelného toku po dobu jejich života je rovnoměrný. Do obliby přišly regulační systémy, které byly mimořádně
efektivní při použití zářivek. Vždyť osvětlovací soustavu bylo možné stmívat až na
10 % jmenovitého světelného toku. Málo
populární informace např. o zahořování
zdrojů po dobu prvních 100 h jejich života nebo nutnost startovat amalgámové trubice aspoň na 30 % jejich výkonu
se často k zákazníkům nedostaly. Jestliže
byla svítidla s elektronickým předřadníkem připojena do elektrické sítě s kon-

venčními svítidly, projevovala se výrazná
poruchovost, znesnadňující argumentaci u investora, proč koupit právě taková
svítidla. Také bylo nutné investorovi vysvětlit, že je to citlivá elektronika – stejně jako zdroj počítače nebo televize. Negativní zkušenosti se ale často šíří trhem
výrazně rychleji než ty pozitivní. I já jsem
se mnohdy setkával s přístupem zákazníka, že v roce 2012 nic lepšího než zářivka T8 používající tlumivku a startér neexistuje. Částečně s tím musím souhlasit
i dnes. Neefektivní řešení, ale robustní.
Zvláště je-li startér s odpojovačem, kdy
klesá riziko vypálení patic a vzniku požáru při neustálém pokusu o výboj v zářivce, která už je za dobou svého života.
Tlak na úspory, hraní si s čísly, kalkulace návratnosti a předpovědi neustálého
zdražování elektrické energie však nás,
výrobce svítidel, hnaly stále vpřed. S příchodem LED světelných zdrojů jsme byli
svědkem něčeho mimořádného. Za tak
krátký časový úsek zažít rozmach zářivek T5, jejich růst a zároveň i pád. V roce
2013 jsem si byl jistý, že tradičními světelnými zdroji by se již člověk neměl zabývat a veškeré úsilí by měl investovat do
studia a vývoje svítidel s LED světelnými
zdroji. Rozvoj LED zdrojů doslova běžel mílovými kroky a bylo nutné k němu
přistoupit zcela odlišně než ke konvenčním světelným zdrojům. Jen si vzpomeňme, že před pěti lety byly hodnoty měrného výkonu 100 lm/W u svítidel takřka
nemyslitelné a disponovala jím jen velmi
drahá a špičková svítidla. Dnes je svítidlo
se 100 lm/W považováno za výrobek nižší třídy. Důležitou změnou, kterou LED
zdroje způsobily, je možnost použít varia
bilní délku a modulárnost svítidel, pestré možnosti využití designu a kreativity.
Svítidla už si nejsou podobná a každý
výrobce může nabídnout originální výrobek a s tím související unikátní vlastnosti. Svítidla jsou kompaktnější a přesto dosahují vysoké optické účinnosti. Distribuce světelných paprsků pomocí optik
je jednoduchá, a není tak nutné vlastnit
drahé programy k navrhování reflektorů z hliníkových plechů, převážně leštěných, či technická zařízení pro jejich vysekávání a tváření. Požadavky na výrobu
se tudíž co do prostoru snižují a svítidla
se stala vlastně skládačkou, které porozumí i člověk jen průměrně znalý techniky.
Avšak bez předchozích zkušeností a světelnětechnického vzdělání nebo znalosti
této problematiky to pak nemusí dopad-
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Obr. 2. Nevhodně zvolený typ svítidel k osvětlení sídliště; foto: Nikon D5200, ohnisko 24 mm,
30 s, F10, ISO 100

nout nejlépe. Je nutné seriózně přistoupit k mnoha faktorům: svítidlo musí splňovat požadavky několika norem. Musí
být bezpečné, věrně zobrazovat barvy,
být vhodně umístěno v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů, stejně
tak je potřebný i správný výběr materiálů. Světelný projekt musí splňovat požadavky na udržovanou osvětlenost, činitel
oslnění a rovnoměrnost uživatelské úrovně. Zraková pohoda při použití nových
světelných řešení by měla být vždy vyšší
než u soustav, které jsou často desítky let
staré. Je nutné akceptovat i složení udržovacího činitele. Uvedení svítidla na trh
je nákladná záležitost. Vlastnosti a parametry svítidla je nutné ověřit zkouškami
v laboratoři.
Konkurence v oblasti přímých výrobců svítidel je zdravá, protože nás neustále posunuje vpřed. Často nám však spíše dělá vrásky neodbornost obchodních
firem, které tuto problematiku neznají a v projektu průmyslové haly použijí
např. udržovací činitel 0,8. Ruku na srdce,
kolik z projektových kanceláří si nepomůže při návrhu a výpočtu s nízkou rovnoměrností nebo oslněním tak, že sníží počet kontrolních bodů výstupního rastru?
Nebo zmenšíme výšku výpočtové plochy
UGR? A přece to nemusíme dělat, jestliže je nám investor otevřen a máme jeho
důvěru. Jenže poslední dobou mi připadá, že někteří nechtějí dbát rad, třeba jen
proto, že na obchodní návštěvu jezdí precizně vyškolený obchodník, který prostě
hezky povídá. Nevyjde-li ve světelném výpočtu oslnění, přimějeme investora, aby
si vymaloval černý strop a tak se zlepšily jasové poměry? Nebo snížíme výkon
svítidel a budeme jich instalovat víc? Jak
dopadne osvětlovací soustava z levných
výrobků z Asie po dvou letech třísměn-
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čit, když to bude třeba, právě i takové svítidlo, které v našem sortimentu nemáme.
Je nutné se při vývoji zamyslet, jaký produkt nabídnout, aby byl originální a po
ověření kvality a prodejních úspěších ho
inovovat, dokud není natolik zastaralý, že
musí dojít ke generační obměně. Nepříjemnou součástí vývoje je však neustálý
tlak na cenu svítidla, který většinou vede
k výběru levnějších komponent. Každý
výrobce svítidel musí reagovat na poptávku trhu. Každá firma musí uživit obchodní a výrobní oddělení, část peněz investovat do marketingu, rozvoje firmy atd.
To však bez prodeje nejde. Mnohdy se
tak ocitáme v kruhu, ze kterého je nutné
vystoupit. LED technika přinesla široké
možnosti – efektivní svítidla s možností
plynulé změny teploty chromatičnosti od
3 000 K při večerní relaxaci až po 6 000 K,
potřebných k intenzivní práci. Odpadla
nutnost zahořovat světelné zdroje a lze je
při použití regulačních systémů rozsvěcet
Obr. 3. Nevhodně zvolený typ svítidel
k osvětlení
sídliště; foto:
Nikon D5200,
ohnisko
24 mm,
30 s, F10, ISO
100

ného provozu? Naměříme vůbec požadovanou hladinu osvětlenosti? Budeme
se dalších deset let dívat z okna na sídliště osvětlené svítidly s teplotou chromatičnosti 6 000 K, protože je bílá zkrátka
v módě? Budeme v noci projíždět obcí,
kde je nepřiměřeně oslňující osvětlovací
soustava, a vzpomínat na příjemné světlo sodíkových výbojek? Tato nesprávná
rozhodnutí jsou často impulzem k získávání negativních zkušeností o použité
LED technice. Že je světlo z LED nepříjemné? Ano, určitě je nepříjemné jít po
ulici osvětlené 5 lx s teplotou chromatičnosti 6 000 K. Ale co kdybychom použili 3 000 K? Že LED svítidla oslňují? Ano,
jestliže svítíme z jednoho výkonného LED
čipu typu COB o velikosti dvacetikoruny
výkonem i 15 000 lm, je to logické.
Kvalitních produktů většinou nelze
dosáhnout uspěchanými kroky a naším
cílem není uvádět na trh jeden výrobek za
druhým. Je zdvořilé zákazníkovi doporu-

i na 5 % jejich světelného toku. Se zvyšováním životního standardu, zvyšováním
kvality, resp. možností elektroniky, která
nás obklopuje, ale často nedrží krok kvalita osvětlovací soustavy. Tohle všechno je
však v našich rukou, v rukou managementu společnosti vyrábějící LED svítidla,
který má možnost ovlivnit, zda budeme
konkurovat levným a nezřídka nekvalitním produktům z Asie, anebo pokračovat v kvalitním řemesle, které má v České republice dlouholetou tradici. Festina
lente, tedy spěchejme pomalu.
VM light s. r. o.
Zahradní 1127/25
751 31 Lipník nad Bečvou
info@vmlight.cz
www.vmlight.cz
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