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Moderní a úsporné LED osvětlení
bazénové haly

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

Se stoupajícím důrazem na zdravý a aktivní životní styl v posledním desetiletí vzrostla i popularita bazénů, aquaparků a plováren, které už nejsou jen místem „obyčejného“ plavání, ale nabízejí i množství
různých atrakcí a wellness služeb.
Tyto bazénové haly jsou velmi často budovány s využitím dotačních programů a provozují je většinou města
a obce. Problémem mohou být velké
provozní náklady, které je třeba co nejefektivněji snižovat, ať už při projektování stavby, nebo při její následné rekonstrukci. Při výstavbě nového (ale
i při rekonstrukci staršího) veřejného
bazénu je nutné vzít v úvahu mnoho
legislativních předpisů a požadavků na
hygienu, bezpečnost provozu a čistotu
vody. Těm se pak přizpůsobuje celé řešení projektu. Požadavky na technické
zařízení a technologie se rozšiřují o požadavky na bazénové atrakce, a proto
výrazně roste význam úsporných opatření. Snaha o úsporné řešení úzce souvisí s největšími nákladovými položkami – náklady na energie (vytápění prostor, ohřev vody, vzduchotechnika), na
vodu a její čistotu. Náklady na provoz
osvětlovací soustavy také tvoří nemalou
část celkových nákladů.
V bazénových halách se ve vzduchu
vyskytuje několik chemických látek, které negativně ovlivňují zde použité ma-
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Obr. 2. Bazénová hala s nainstalovanými LED svítidly TIGRIS

Obr. 1. Vizualizace světelné soustavy
a) 3D model bazénové haly s rozmístěnými svítidly
b) Zobrazení v nepravých barvách
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teriály. Je-li kvalitně zpracován projekt
vzduchotechniky, je riziko jejich poškození minimální. Kvalitní odvětrávání
bazénové haly totiž výrazně redukuje
přítomnost škodlivých plynů odpařujících se z bazénové chemie rozpuštěné ve
vodě. Zvláště škodlivý je vázaný chlor,
který vzniká chemickou reakcí chloru
s organickými nečistotami (močovinou,
potem). Při zpracovávání návrhu osvětlovací soustavy je nutné brát ohled prá-

vě na možnost výskytu agresivních plynů ve vzduchu bazénové haly. Co se týče
svítidel, musí být výběr jejich materiálu
takový, aby působení prostředí haly odolaly. Případný servis či odstraňování závad jsou totiž ve vysokých halách a při
napuštěném bazénu velmi složité. Zvýšená teplota okolí (kolem 30 °C) a také
vlhkost (přibližně 60 %) kladou vyšší požadavky na teplotní management a krytí svítidla.
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Obr. 3. Vstupní hala plovárny v Hranicích
FELIS PRO

stěn. LED technika
má velký potenciál
v tom, že poskytuje
široké možnosti výběru optického systému. Ve svítidlech
tak jsou kombinovány např. dvě různé optiky a svítivost
lze optimalizovat
i náklony svítidel
pomocí polohovatelných třmenů. Na
vodní plochu je světelný tok směrován
symetrickou optiosvětlená LED svítidly kou s clonou proti větší míře oslnění. Ve svítidlech po
stranách haly je kombinace asymetrické
a symetrické optiky pro cílenou distribuci paprsků od prosklené stěny na komunikační plochy, kde je vyšší index oslnění akceptován.
Výměnou původní výbojkové osvětlovací soustavy byl výrazně snížen nainstalovaný příkon v bazénové hale. Pří-

Proto odborníci firmy VM light navrhli upravený model svítidla TIGRIS
z hliníku a korozivzdorné oceli. Jsou-li na svítidle použity plechové dílce,
je nutné je lakovat antikorozivní polyesterovou barvou, která vlivu prostředí rovněž odolává. Samotný optický systém svítidla je z PMMA (polymetylmetakrylát), který
je vysoce odolný proti
chemikáliím v běžných
koncentracích. Elektrická i optická část svítidla jsou v krytí IP67
a připojení svítidel do
sítě usnadňuje konektorový systém Gesis®.
Ve svítidle jsou použity vysoce kvalitní LED
čipy s technologií keramického substrátu a takový budicí proud, jenž
zajišťuje nízkou degradaci (do 10 %) světelného
toku po celou dobu ži- Obr. 4. Sportovní hala v Hustopečích u Brna osvětlená svítidly TIGRIS
votnosti osvětlovací soustavy, která je kalkulována na 100 000 h. Pro vyšší spolehlivost je svítidlo
v méně přístupných místech vybaveno dodatečnou přepěťovou ochranou s odolností 10 kV.
Projektování osvětlovací
soustavy bylo tedy velmi
specifické. Bylo nutné se
držet dosavadní pozice
světelných bodů a s použitím 26 svítidel splnit
požadavky normy ČSN
EN 12193 pro sportovi- Obr. 5. Průmyslová hala společnosti Cembrit se svítidly TIGRIS
ště, která pro dané prostory nařizuje udržovanou osvětlenost
kon nové LED osvětlovací soustavy je
nejméně 200 lx. Vzdálenost jednotlivých
2,3 kW a bylo tak docíleno úspory 225 W
řad svítidel je 12 m a boční a čelní plona jednom světelném bodě, což je bezmáchy haly jsou bohatě prosklené. Při vyla 6 kW. Vzhledem k tomu, že jde o enerpracovávání návrhu osvětlovací soustavy
geticky náročnou stavbu s nutností hlídat
tedy nelze počítat s významnou odrazností
energetická maxima, je tím dosaženo vět-
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ších rezerv. Nová svítidla byla instalována
během dvoudenní plánované odstávky,
kdy byl vypuštěn bazén z důvodu čištění
a desinfekce a bylo možné uvnitř bazénu postavit lešení. Největší důraz při přípravě rekonstrukce byl kladen na nízkou
cenu osvětlovací soustavy, proto nebylo
možné přejít k architektonicky zajímavějšímu řešení. I tak byl nalezen kompaktní
a nerušivý design. Důraz byl kladen na
nízké oslnění a zachování příjemné teploty chromatičnosti 4 000 K. Osvětlení
bylo vyměněno i v pomocných prostorách

Obr. 6. Svítidlo TIGRIS ve standardním provedení

– chodbě a vstupní hale, kde byla nahrazena svítidla 2×18 W LED svítidly s příkonem 11 W, což znamená úsporu 76 %.
Těchto výborných hodnot bylo dosaženo použitím nejnovějších LED čipů typu
5630 s takovým svítivostním binem, že
účinnost systému dosahuje až 180 lm/W
při teplotě chromatičnosti 4 000 K. Intenzita osvětlení zároveň vzrostla o 30 %.
Krátkou a ekonomicky nenáročnou rekonstrukcí si odborníci společnosti ověřili, že lze dosáhnout velmi zajímavých
úspor. Při výběru svítidla je však nezbytné se seznámit s protokolem o určení vnějších vlivů prostředí a navrhnout trvanlivou osvětlovací soustavu, kterou prověří
čas a náročné podmínky v bazénových
halách. Zároveň jsme si ověřili univerzálnost svítidla TIGRIS, kde lze použité
materiály jednoduše přizpůsobit danému
prostoru a použít je jak pro osvětlení těžké průmyslové haly, tak i pro sportoviště
nebo bazénovou halu. Jistě se do podobných rekonstrukcí budou pouštět i další provozovatelé bazénových hal a tak
se kromě úspor energie zlepší i estetický
dojem, který je velmi potřebný pro tolik
žádanou relaxaci.
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