VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VZOROVÁ ŘEŠENÍ
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Estetické?

Ekonomické?

Efektivní?

Správné světlo pro Vaše komunikace
Úloha veřejného osvětlení jako neplacené služby obyvatelstvu nespočívá pouze v prostém nasvícení komunikací a veřejných prostranství pro potřeby orientace a pohybu osob.
Vedle této základní role je nutno zdůraznit především jeho
důležitost pro:
• Veřejný pořádek a snížení kriminality
• Bezpečnost dopravy
• Zvýšení atraktivnosti měst a obcí
Současně se všemi těmito funkcemi musí být soustavy veřejného osvětlení energeticky nenáročné, snadno ovladatelné, s nízkými servisními náklady a s dlouhou životností.

Novým aspektem, dříve nepříliš zvažovaným, je vztah veřejného osvětlení k ochraně životního prostředí, zejména
v oblasti tzv. světelného znečištění noční oblohy.
Cílem této brožury je pomoci Vám zorientovat se lépe v oblasti realizací soustav veřejného osvětlení a seznámit Vás
s nabídkou společnosti MODUS, spol. s r.o., jako významného českého výrobce svítidel, v této oblasti. Tato brožura Vám
umožní zvolit optimální svítidlo pro Vaše komunikace a veřejná prostranství. Největší důraz je zde kladen na možnosti
úspor elektrické energie a servisních nákladů při provozování veřejného osvětlení.
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Platné normy pro osvětlování komunikací

Evropská norma pro osvětlování pozemních komunikací byla schválena Evropským výborem pro normalizaci CEN
již v roce 2003, v ČR vstoupila v platnost
1. 5. 2004. Bere v úvahu všechny uživatele venkovních veřejných dopravních
prostorů – má širší záběr než staré normy (ČSN 30 0400 Veřejné osvětlení, ČSN
36 0410 Osvětlení místních komunikací
a ČSN 36 0411 Osvětlení silnic a dálnic).
Tvoří ji čtyři samostatné části:

ČSN CEN/TR 13201-1
Osvětlení pozemních komunikací
Část 1: Výběr tříd osvětlení
Tato technická zpráva nabízí metodiku přiřazení požadavků na osvětlení
venkovních dopravních prostorů, specifikuje třídy osvětlení uvedené v EN
13201-2 a poskytuje návod pro jejich
použití.
Komunikace lze rozdělit do tří základních tříd:

ME

komunikace pro vozidla se střední
až vysokou povolenou rychlostí ( MEW
v případě převládajícího mokrého povrchu komunikace)

A
komunikace především pro pěší a pro
cyklisty, poloválcová osvětlenost, doplňuje tř. A

ES
pěší zóny, za účelem snížení rizika kriminálního deliktu, doplňuje CE nebo S

EV
pro situace, kde je třeba zajistit dobrou
viditelnost svislých ploch, např. na křižovatkách, doplňuje CE nebo S
Zatřídění komunikace do příslušné třídy
je možno provést na základě získaných
údajů o uživatelích hlavního prostoru,
geometrii prostoru, jeho využití a o vlivu okolního prostředí na světelné podmínky na komunikaci. K vyhodnocení
jednotlivých údajů slouží formulář pro
zatřídění komunikací. Znalost údajů,
které jsou obsaženy v tomto formuláři
je nezbytná pro zpracování kvalitního
projektu veřejného osvětlení.

ČSN EN 13201-2
Osvětlení pozemních komunikací

CE

komunikace v konfliktních oblastech
jako jsou obchodní třídy, složitější křižovatky, okružní křižovatky, místa kde
se tvoří zácpy apod.

S

komunikace především pro pěší a pro
cyklisty
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Dále je možno užít 3 doplňující třídy:

MODUS MAGAZIN

Část 2: Požadavky
Definuje třídy osvětlení pro pozemní
komunikace. Podle zatřídění komunikace dle ČSN CEN/TR 13201-1 stanovuje
hodnoty pro jednotlivé třídy komunikací v následujících veličinách:

−
• Průměrný jas povrchu komunikace L
[cd/m2] – vyjadřuje celkovou úroveň
jasu, která ovlivňuje řidiče. Závisí na
osvětlenosti a odrazných vlastnostech povrchu komunikace a na poloze
pozorovatele. Užívá se pro třídy osvětlení ME a MEW
• Celková rovnoměrnost jasu Uo
• Podélná rovnoměrnost jasu Ui
• Prahový přírůstek - Omezující
oslnění TI [%]
• Osvětlení okolí SR
–
• Průměrná osvětlenost E [lx]
užívá se pro třídy osvětlení CE, A
• Minimální osvětlenost Emin [lx]
užívá se pro třídy osvětlení S, ES a EV

ČSN EN 13201-3
Osvětlení pozemních komunikací
Část 3: Výpočet
Definuje a popisuje výchozí předpoklady a postupy, které je třeba používat při
výpočtech osvětlení pozemních komunikací

ČSN EN 13201-4
Osvětlení pozemních komunikací
Část 4: Metody měření
Určuje postupy vhodné pro fotometrická měření osvětlovacích soustav, uvádí
příklady protokolů o měření.

Normy pro osvětlování komunikací

Formulář pro výběr tříd osvětlení
tabulka 1 - Skupiny světelných situací
motorová doprava

velmi pomalá vozidla

cyklisté

chodci









další povolený
uživatel

motorová doprava

velmi pomalá vozidla

cyklisté

chodci









nepovolený
uživatel

motorová doprava

velmi pomalá vozidla

cyklisté

chodci

hlavní

uživatel

typická rychlost hlavního uživatele
km/h



-





> 60

> 30 a ≤ 60

> 5 a ≤ 30

rychlost chůze









skupina světelné situace:
tabulka 2 - Charakteristické parametry

konfliktní oblast
složitost zorného pole
náročnost navigace
parkující vozidla
riziko kriminality
rozpoznání obličeje
jas okolí
převládající počasí
stavební opatření ke zklidnění
dopravy
směrově rozdělená komunikace

druh křižovatky
intenzita silničního provozu, počet
vozidel za den
intenzita cyklistického provozu
intenzita pěšího provozu

ano

ne





běžná

velká





běžná

větší než běžná





ano

ne





běžné

větší než běžné





není potřebné

potřebné





malý

velký





suché

vlhké





ano

ne





ano

ne





mimoúrovňové

úrovňové

vzdálenost mezi mosty km

hustota (počet křižovatek na km)

>3

≤3

>3

≤3









< 7 000

≥ 7 000 a < 15 000

≥ 15 000 a < 25 000

> 25 000









běžná

velká





běžná

velká





třída osvětlení:
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MODUS LV – efektivní řešení osvětlení komunikací
Svítidlo pro uliční osvětlení MODUS LV
je dodáváno pro moderní, ekonomické
a variabilní osvětlení
• průjezdních komunikací a ulic
• parkovišť a odstavných ploch
• továrních nádvoří a hal
• chodníků
• cyklostezek
• vrat a vjezdů do objektů

1. materiál a komponenty
• všechny součásti svítidla jsou evropského původu
• svítidlo je vyrobeno v provedení „antivandal“ pro zajištění dostatečné
odolnosti proti běžným mechanickým vlivům zvenčí
• IP65 garantuje těsnost svítidla proti
vnikání vody a nečistot
• korpus svítidla je vyroben z polyesteru

2. široká skupina typů
LV
základní provedení
svítidla

LVZ
korpus svítidla je proveden
ve žluté barvě

LVN
s nižším, nově řešeným difuzorem
pro lepší optické vlastnosti
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plněného skelným vláknem zajišťující
stálost užitných i fyzikálních vlastností
• polykarbonátový difuzor je zpracován
ve tvaru „Fresnellovy čočky“ pro optimální směrování světelného toku
• elektrické komponenty ve svítidle jsou
osazen na základovou desku, která
je s korpusem spojena pomocí konektoru

• ve svítidle jsou užity pouze značkové
elektrokomponenty – elektronické
předřadníky nebo nízkoztrátové tlumivky , kondenzátor, svorkovnice
• všechna svítidla jsou standardně osazena paralelním kondenzátorem
• nerezové spony držící difuzor zaručují
těsnost svítidla a dovolují snadný přístup do svítidla

Modus LV
LVN/R
s vysoce odrazným hliníkovým reflektorem – účinnost
svítidla 80% !

LVS
svítidlo s plochým skleněným krytem
pro snížení světelného znečištění životního prostředí

3. variabilita výstroje
• díky umístění všech komponentů na
základové desce a její snadné vyměnitelnosti je možno svítidlo používat
s různými světelnými zdroji, dle místních podmínek a potřeby
• vícezdrojové varianty (s 2 nebo 3 kompaktními zářivkami) lze provozovat

v tzv. dvojkruhovém zapojení, kdy
každá zářivka je zapojena na odlišnou
fázi a lze je tedy spínat samostatně
a nezávisle na sobě
• všechna svítidla lze osadit svorkovnicí
s pojistkou pro možnost samostatného jištění každého svítidla
• každé svítidlo je osazeno přírubou

pro montáž. Volitelné jsou příruby pro
montáž na stožár (S) nebo na výložník
(V) o průměru 42 mm, 60 mm nebo
76 mm.

1000004910
V 42

1000004906
V 76

1000004902
V 60

245039902
DVO

otevřené LV

1000004908
S76

1000004904
S60
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Modus LV

1

18 W
2

1

LV

36 W
kompaktní
zářivka
TC-L

2

LV218EP

tlumivka

LV136

elektronický předřadník

LV136EP

tlumivka

LV236

elektronický předřadník

LV236EP

tlumivka

LV140

elektronický předřadník

LV140EP

tlumivka

LV240

elektronický předřadník

LV240EP

1

elektronický předřadník

LV155

2

elektronický předřadník

LV255

1

elektronický předřadník

LV180

2

elektronický předřadník

LV280

tlumivka

LV70S

elektronický předřadník

LV70SEP

vysokotlaká
sodíková výbojka

70 W

1

rtuťová výbojka

50 W
80 W

1

tlumivka

LV50M

1

tlumivka

LV80M

kompaktní zářivka
s objímkou E27

-

1

-

LVE27

tlumivka

LVSOX35

35 W

1
elektronický předřadník

LVSOX35EP

55 W

tlumivka

LVSOX55

1
elektronický předřadník

LVSOX55EP

tlumivka

LVN118

elektronický předřadník

LVN118EP

tlumivka

LVN218

elektronický předřadník

LVN218EP

nízkotlaká
sodíková
výbojka

1

18 W

LVN

2

kompaktní
zářivka
TC-L

1

36 W
2

55 W
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elektronický předřadník

LV336

2

6

LV218

LV336EP

40 W

LV SOX

tlumivka

tlumivka

1

80 W

LV118
LV118EP

elektronický předřadník

3

55 W

tlumivka
elektronický předřadník

tlumivka

LVN136

elektronický předřadník

LVN136EP

tlumivka

LVN236

elektronický předřadník

LVN236EP

1

elektronický předřadník

LVN155

2

elektronický předřadník

LVN255

Modus LV
LVN/R
kompaktní
zářivka TC-L

18 W

2

36 W

2

55 W

2

LVS

1

18 W
2

kompaktní
zářivka TC-L

1

36 W
2

55 W
4. optické vlastnosti
• difuzor svítidla je řešen jako Fresnellova čočka umožňující velmi široký
vyzařovací úhel – podmínku dobré
osvětlenosti a rovnoměrnosti osvětlení při použití nižších stožárů (4 - 6 m)
• současně je díly lomu světla dosaženo
nižšího oslnění uživatelů komunikace
než u svítidel s přímo viditelnými světelnými zdroji
• výraznou inovací je varianta svítidla
LVN s novým, nízkým difuzorem a ve
verzi LVN/R i s vnitřním odrazným reflektorem z vysoce leštěného hliníku
MIRO. Díky této inovaci je dosaženo
vysoké účinnosti svítidla 80%
• verze svítidla LVS je provedena s plochým bezpečnostním sklem namísto

tlumivka

LVN218/R

elektronický předřadník

LVN218EP/R

tlumivka

LVN236/R

elektronický předřadník

LVN236EP/R

elektronický předřadník

LVN155/R

tlumivka

LVS118

elektronický předřadník

LVS118EP

tlumivka

LVS218

elektronický předřadník

LVS218EP

tlumivka

LVS136

elektronický předřadník

LVS136EP

tlumivka

LVS236

elektronický předřadník

LVS236EP

1

elektronický předřadník

LVS155

2

elektronický předřadník

LVS255

polykarbonátového difuzoru , čímž je
zajištěno směrování světelného toku
pouze do spodního poloprostoru (ke
komunikaci) a svítidlo tak splňuje
podmínky pro zabránění vzniku světleného znečištění noční oblohy

5. efektivita provozu
• nízká spotřeba el. energie při zajištění
funkčnosti svítidla je základním požadavkem nejen na svítidla pro veřejné
osvětlení
• vysoké efektivnosti je u svítidel LV dosaženo
i. použitím úsporných světelných
zdrojů - kompaktní zářivky
ii. používáním elektronických přeřadníků

iii. jednoduchou možností regulace
osvětlení – snížením výkonu svítidla v době sníženého provozu na
komunikaci - s nižšími požadavky
na intenzitu osvětlení
iv. optickým krytem s kombinaci
s odrazným reflektorem
v. optimalizací osvětlovacích soustav
volba správné varianty svítidla pro
každou konkrétní instalaci, při zachování jednotného vzhledu svítidel
vi. snížením servisních nákladů díky
velmi jednoduché montáži, snadné přístupnosti svítidel bez potřeby nástrojů, možnosti oprav
el. výstroje výměnným způsobem
celé základní desky

MODUS LV 236
105˚

105˚

95˚

95˚

75˚

75˚

80

60˚

60˚

120
45˚

45˚

200
240
30˚

cd/klm

η = 61%
15˚

C0 - C180

0˚

30˚

15˚

C90 - C270
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Modus LV
6. údržba a opravy
• MODUS LV vyniká možností velmi jednoduché montáže a přístupu do svítidla bez potřeby nástrojů
• odepnutím 3 spon, z nichž čelní slouží
současně jako závěs krytu, se odklopí
difuzor svítidla
• základová deska je upevněna pomocí
2 otočných zámků, po jejichž otočení

se vyklopí dolů a zůstane zavěšena ve
svítidel
• desku lze odpojit od svítidla prostřednictvím konektoru a provést její výměnu nebo náhradu za desku s jinou
výstrojí
• oprava svítidel výměnou desky velmi
zkracuje dobu potřebnou pro opravy
na místě stožáru a tím je zde možnost

značné úspory nákladů souvisejících
s mechanizačními prostředky nutnými pro přístup ke svítidlu
• díky spodnímu přístupu do svítidla
lze ve většině případů provádět údržbu z běžných technických prostředků
(žebřík), bez nutnosti provádění údržby za pomoci drahé plošiny

montáž LV

spona LVN

průchodka LV

svorkovnice s pojistkou
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7. cena

8. možnosti úspor el. energie

• cena svítidel LV je přizpůsobena konečnému uživateli – především obcím
– a zaručuje rychlou návratnost investice do nové osvětlovací soustavy při
náhradě starých svítidel osazených
vysoce výkonnými, většinou rtuťovými výbojkami (80 - 250W)

• do osvětlovacích soustav volit svítidla
v provedení a se světelnými zdroji,
které optimálně vyhovují potřebám
osvětlení (na základě světelně technického výpočtu osvětlení)
• instalace svítidel s elektronickými
předřadníky

MODUS MAGAZIN

• užívání svítidel se soumrakovými čidly, pro vyloučení provozu soustavy
v době s dostatečným denním osvětlením
• regulovat osvětlovací soustavy - více
v kapitole Intenzifikace soustav VO

Modus LV

Vývoj světelného výkonu svítidla LV při
rozsvícení v okolní teplotě -20oC
(osvětlenost na srovnávací rovině)

9. provozní spolehlivost

15000
14000
13000
12000
11000
10000
Intenzita osvětlení [lux]

• svítidla LV jsou prověřena více než 10
lety provozu v nejrůznějších klimatických i provozních podmínkách
• díky možnosti umístění 2 zdrojů ve
svítidle se výrazně snižuje možnost
výskytu „černých bodů“ – míst kde
svítidlo veřejného osvětlení vůbec
nesvítí (každý zdroj ve svítidle má
svůj samostatný okruh a při výpadku
jednoho zdroje druhý zdroj normálně
pracuje)
• při použití značkových světelných
zdrojů a startérů je prověřena (i díky
malému počtu startů zářivek) velmi
dlouhá životnost - 12 až 15 000 provozních hodin
• zkušenostmi z provozu i měřeními
v laboratořích ZČU v Plzni je prověřena schopnost bezchybné funkce zářivkových svítidel i v zimním období
při velmi nízkých teplotách (při okolní
teplotě -20 oC dojde během 30 – 60
min provozu k vyhřátí vnitřního prostoru svítidla na 20 oC – svítidlo LV236,
podmínkou je instalace kvalitních
značkových startérů).

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0

10

20

30

40

50

60

70

Philips 2x36W (el. předřadník)

Philips 2x36W st. Philips

Philips 2x55W (el. předřadník)

Osram 70W výbojka NAV

80

90

100

110

120

130

Philips 2x36W st. Modus

140

150
čas [min]
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MODUS NV – moderní svítidlo pro osvětlení komunikací
1. vlastnosti

NV G

NVL PMMA

2. materiál a komponenty

3. optický systém svítidla

4. varianty svítidla

• dvoudílné těleso svítidla je vyrobeno
z šedého, UV stabilního polypropylenu plněného skelným vláknem
• předřadníková část korpusu je vyrobena z polykarbonátu
• hliníková příruba pro montáž na stožár nebo výložník
• polyamidové spony

• jednodílný reflektor z vysoce kvalitního hliníku
• ploché tvrzené sklo v polykarbonátovém rámečku (varianta svítidla NV G)
• vypouklý polymetylakrylátový kryt
(varianta svítidla NV PMMA)
• krytí optické části IP65

• pro vysokotlakou sodíkovou výbojku
(HPS) 70, 100, 150 nebo 250W
• pro rtuťovou výbojku (MBF) 80, 125
nebo 250W

• spolehlivé, jednoduché a všestranně použitelné svítidlo
• odolné proti vandalům
• výborné osvětlení s minimalizací
světelného znečištění
• vysoký světelný výkon díky kvalitnímu optickému systému
• široká řada variant svítidla
• univerzální pro montáž na sloup
nebo výložník 42 – 60 mm
• krytí předřadníkové části svítidla
IP43, krytí optické části IP65
• doporučené pro stožáry 6 - 12 m výšky

sadovka NV
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výložník NV

Modus NV
kryt

G

zdroj

kód svítidla

70W HPS

NV70SG

100W HPS

NV100SG

150W HPS

NV150SG

80W MBF

NV80MG

125W MBF

NV125MG

70W HPS

NV70SPMMA

100W HPS

NV100SPMMA

150W HPS

NV150SPMMA

80W MBF

NV80MPMMA

125W MBF

NV125MPMMA

250W HPS

NVL250SG

250W MBF

NVL250MG

250W HPS

NVL250SPMMA

250W MBF

NVL250MPMMA

NV

PMMA

G
NVL
PMMA

MODUS MAGAZIN
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MODUS ALPHA – kompaktní svítidlo s netradičním designem
1. vlastnosti

• všestranně použitelné svítidlo s hliníkovým korpusem
• odolné proti vandalům
• výborné osvětlení s velmi širokou vyzařovací charakteristikou
• pro montáž na výložník 42 – 60 mm
(s pomocí lomené příruby i na svislý
stožár)
• vysoké krytí svítidla IP66
• doporučené pro stožáry 3 - 8 m výšky

ALPHA
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2. materiál a komponenty

3. optický systém svítidla

• těleso svítidla je vyrobeno z tlakově
odlitého hliníku s povrchovou úpravou v šedé barvě RAL 7035
• korpus je přizpůsoben pro možnost
montáže soumrakového čidla
• nerezové spony

• jednodílný reflektor z vysoce kvalitního anodizovaného hliníku
• kryt optické části je vyroben z polykarbonát odolného proti působení UV
záření

4. varianty svítidla
• pro vysokotlakou sodíkovou výbojku
(HPS) 50, 70, 100 nebo 150W
• pro rtuťovou výbojku (MBF) 80 nebo
125W
příruba ALPHA

ALPHA

MODUS MAGAZIN
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INTENZIFIKACE SOUSTAVY VO
Snižování nákladů na provoz soustav
veřejného osvětlení je prvořadým zájmem všech jejich provozovatelů. Svítidla s vyšší účinností a nižší spotřebou
energie nejenom šetří peníze provozovateli soustavy přímými úsporami
spotřebované energie, ale i nižšími
platbami za instalovaný příkon, nižšími
náklady na rozvodné sítě a údržbu.

Příspěvek MODUS
Stále více vystupuje do popředí otázka
globálního oteplování a vlivu člověka
ne životní prostředí. Úsporou 1kWh
elektrické energie lze ušetřit přibližně
1 kg uhlí případně 0,8 l ropy. Současně
se sníží emise CO2 o 0,7 kg za každou
ušetřenou kWh.
Společnost MODUS ročně uvede na
trh přibližně 50 000 ks energeticky
úsporných svítidel pro veřejné osvětlení. Pokud dojde náhradou původního
svítidla tímto efektivnějším k úspoře
„pouze“ 20 W instalovaného příkonu,
celková úspora pak činí 3 650 MWh
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Pro možnost vyčíslení možných úspor
provozních nákladů a provedení intenzifikace soustavy veřejného osvětlení
je třeba provést několik kroků.

Zmapování a přesné zatřídění
komunikací, ulic a prostranství, která jsou osvětlována soustavou VO,
jsou předpokladem k tomu, aby mohly být provedeny výpočty osvětlenosti. Světelně technický výpočet je vždy
podkladem pro rekonstrukci nebo
výstavbu nové osvětlovací soustavy
a garantuje osvětlenost komunikace
v souladu s normou.

a) Zmapování současného stavu veřejného osvětlení

c) Rozsah rekonstrukce a možnosti regulace

Posouzení stavu, účinnosti a
energetické náročnosti jednotlivých
okruhů veřejného osvětlení společně
s vyčíslením nákladů na jejich provoz
je základním předpokladem pro možnost přesné kvantifikace možných
úspor provozních nákladů.

Dalším předpokladem je rozdělení komunikací do skupin dle charakteru rekonstrukce. Jiné možnosti
úspor je možné garantovat v ulici, kde
je budována nová osvětlovací soustava a el. rozvody, výška stožárů, jejich
rozteč apod. umožní instalovat optimální svítidla s možností ovládání a
jiné možnosti úspor jsou v ulicích, kde
je nutno při rekonstrukci respektovat
stávající rozvody energie a využívat
staré stožáry.

elektrické energie ročně (při denním
provozu svítidel 10 hod). To představuje úsporu téměř 7,5 mil. Kč, případně
cca 4 000 t uhlí a 2 600 t CO2 nevypuštěného do atmosféry!

b) Pasportizace městských komunikací a ulic a jejich zatřídění dle
CEN 13201-1, zpracování modelových světelnětechnických výpočtů
pro jednotlivé třídy komunikací

intenzifikace soustavy VO
Obecně lze úspory realizovat následujícími způsoby:
1. Náhrady neefektivních světelných zdrojů
První možností jak realizovat úsporu
nákladů na provoz veřejného osvětlení
je náhrada svítidel s rtuťovými výbojka-

mi novými svítidly s vysokotlakými sodíkovými výbojkami nebo kompaktními zářivkami. Náhradu lze provést „kus
za kus“ při použití stávajících stožárů
a rozvodů el. energie díky vyšší účin-

nosti těchto nových světlených zdrojů.
Úspora se pohybuje, v závislosti na příkonu svítidla v rozmezí 16 – 53 %. Současně dojde i k zvýšení osvětlenosti.

I. Náhrada neefektivních rtuťových výbojek sodíkovými
svítidlo se rtuťovou výbojkou
příkon (W)

svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou

sv. tok (lm)

výbojka

systém

50

66

výbojka

systém

80

89

3800

48

125

137

6300

50

250

příkon (W)

účinnost
lm/W

266

13000

52

sv. tok (lm)

účinnost
lm/W

navýšení sv.
výkonu
(%)

úspora el.
energie
(%)

4400

88

16

26

70

83

6600

94

5

40

100

115

10700

107

70

16

150

176

17500

117

35

34

navýšení sv.
výkonu
(%)

úspora el.
energie
(%)
46

II.  Náhrada neefektivních rtuťových výbojek svítidly s kompaktními zářivkami
svítidlo s kompaktními zářivkami (s elektronickými
předřadníky)

svítidlo se rtuťovou výbojkou
příkon (W)

příkon (W)

sv. tok (lm)

účinnost
lm/W

zářivka

systém

1x36

32

výbojka

systém

50

59

1800

36

80

89

3800

48

125

137

6300

50

250

266

13000

52

sv. tok (lm)

účinnost
lm/W

2900

90

61

1x55

55

4800

88

26

38

2x36

64

5800

90

-8

53

2x55

110

9600

88

52

20

2x80

160

12000

75

-8

40

MODUS MAGAZIN
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intenzifikace soustavy VO
2. Instalace svítidel s vyšší
účinností a kvalitním optickým systémem
Při náhradě stávajících svítidel je možné vedle výměny světelných zdrojů
ve svítidlech provést současně instalaci

nových svítidel s vyšší účinností, které
i při užití „slabších“ světelných zdrojů
umožní udržení dostatečné osvětlenosti na komunikaci.
Účinnost svítidel pro veřejné osvětlení se může pohybovat v rozmezí
50– 90%.

Mimo úspor dosažených instalací svítidel s vysoce efektivními optickými systémy je dále možno dosahovat úspor
užitím elektronických předřadníků namísto tradičních indukčních tlumivek.

světelný zdroj

příkon svítidla s tlumivkou

příkon svítidla s el. předřadníkem

úspora %

1x36W TC-L

45 W

32 W

29

2x36W TC-L

90 W

64 W

29

1x55W TC-L

nelze

55 W

-

2x55W TC-L

nelze

110 W

-

50W HPS

66 W

55 W

17

70W HPS

83 W

75 W

10

100W HPS

115 W

105 W

9

150W HPS

176 W

155 W

12

3. Regulace osvětlení
V době, kdy frekvence provozu na komunikaci je snížena, je možno dosáhnout významných úspor snížením

úrovně osvětlení komunikace a tím
i příkonu svítidla.
Možnosti regulace úrovně osvětlení
závisí především na provedení rozvo-

dů elektrické energie je-li do svítidla
přiveden vodič, který lze užít k zasílání
signálu pro regulaci.

I. Regulace bez ovládacího vodiče
a) Svítidla pro vysokotlaké sodíkové výbojky s tlumivkou s odbočkou, které mají
pevně nastavené časování doby přepnutí na snížený výkon
Princip:
• tlumivka ve svítidle dovoluje přepínání výkonu výbojky (např z 70 na 50W,
100/70W nebo 150/100W), přepnutí
je prováděno spínacím prvkem, který
provede přepnutí na snížený výkon
v pevně nastavené době po rozsvícení svítidla (cca 4,5 h)

• není možnost měnit čas přepnutí
do sníženého výkonu podle roční
doby
• svítidlo pracuje ve sníženém výkonu
i v ranních hodinách, což může být,
především v zimě, vyznamným omezením funkčnosti veřejného osvětlení

Výhody:
• výrazná úspora el. energie
• nízká cena
• možnost instalace do stávajících svítidel bez změn v rozvodné soustavě
Nevýhody:
• není flexibilní

Možnost úspor:*
snížený příkon svítidla
W

% úspor

úroveň světelného toku svítidla
(%)

83

33

40

55

100 / 70

114

67

42

55

150 / 100

160

98

39

55

250 / 150

271

150

45

50

typ tlumivky

příkon svítidla (W)

70 / 50

* zdroj: VOSSLOH SCHWABE
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intenzifikace soustavy VO

Snížená spotřeba energie

Nominální příkon

4,5 h

Zapnutí soustavy

čas

Vypnutí soustavy

b) Svítidla pro vysokotlaké sodíkové výbojky s elektronickým předřadníkem
s programovatelnou flexibilní dobou provozu ECOLUM
Princip:
• elektronický předřadník ve svítidle
umožňuje snížení výkonu výbojky
Výhody:
• flexibilní časování – pro každé svítidlo je možno pomocí stavitelných
přepínačů na předřadníku nastavit
dobu, po které se předřadník přepne
do úsporného režimu nebo je možno
nastavit dobu úsporného režimu před
a po „půlnoci“ (středový bod doby

svícení) – svítidlo svítí v normálním režimu večer a nad ránem, ve sníženém
režimu pouze v části noci
• zabezpečuje komfortní osvětlení komunikace bez ohledu na celkovou
dobu svícení (léto x zima )
• předřadník nahrazuje veškeré konvenční komponenty ve svítidle
• stabilizuje výkon výbojky, což významně prodlužuje její život
• snižuje náklady na údržbu svítidel

• při zapnutí výbojky nedochází k vzniku nad-proudů – spotřeba nabíhá
plynule z 0 až na nominální hodnotu
– toto umožňuje nižší dimenzování
jističů a kabelů v soustavě
• možnost instalace do stávajících svítidel bez změn v rozvodné soustavě
Nevýhody:
• vyšší cena zařízení

pevné časování

Úspora energie
Nominální příkon
Snížená spotřeba energie

Zapnutí soustavy

Nastavitená doba 0 - 15 h

čas

Vypnutí soustavy

programovatelné časování

Úspora energie
Nominální příkon

Nominální příkon
Snížená spotřeba energie
Středový bod (Pm)

Zapnutí soustavy

2,5 h - 6 h

2,5 h - 6 h

čas
Vypnutí soustavy

Nastavitelné časování

MODUS MAGAZIN
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intenzifikace soustavy VO
c) Svítidla pro vysokotlaké sodíkové výbojky s elektronickým zařízením přepojujícím tlumivku s odbočkou na snížený výkon
Princip:
• tlumivka ve svítidle dovoluje přepínání výkonu výbojky (např 70/50W,
100/70W nebo 150/100W), přepnutí
je prováděno spínacím prvkem, který
provede přepnutí na snížený výkon
v předem naprogramované době
Výhody:
• flexibilní časování – pro každé svítidlo

je možno pomocí stavitelných přepínačů na regulátoru nastavit dobu, po
které se tlumivka přepne do úsporného režimu nebo je možno nastavit
dobu úsporného režimu před a po
„půlnoci“ (středový bod doby svícení)
– svítidlo svítí v normálním režimu večer a nad ránem, ve sníženém režimu
pouze v části noci
• zabezpečuje komfortní osvětlení ko-

munikace bez ohledu na celkovou
dobu svícení (léto x zima)
• možnost instalace do stávajících svítidel bez změn v rozvodné soustavě
Nevýhody:
• vyšší cena zařízení

Úspora energie
Nominální příkon

Nominální příkon
Snížená spotřeba energie
čas
Vypnutí soustavy

Středový bod (Pm)
Zapnutí soustavy

2,5 h - 6 h

2,5 h - 6 h

Nastavitelné časování

d) Vícezdrojová svítidla pro kompaktní zářivky s elektronickým zařízením
odpojujícím jeden světelný zdroj
Princip:
• každý světelný zdroj má svoji tlumivku, takže je možno v naprogramované době pomocí spínacího zařízení
jeden světelný zdroj odpojit a snížit
tak příkon svítidla o 50 %
Výhody:
• flexibilní časování – pro každé svítidlo

je možno pomocí stavitelných přepínačů na svítidle nastavit dobu, po které se svítidlo přepne do úsporného
režimu nebo je možno nastavit dobu
úsporného režimu před a po „půlnoci“
(středový bod doby svícení) – svítidlo
svítí v normálním režimu večer a nad
ránem, ve sníženém režimu pouze
v části noci

• zabezpečuje komfortní osvětlení komunikace bez ohledu na celkovou
dobu svícení (léto x zima)
Nevýhody:
• vyšší cena zařízení

Úspora energie
Svítí 2 zářivky

Svítí 2 zářivky
Snížená spotřeba energie
svítí 1 zářivka
čas

Zapnutí soustavy
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Odpojení 2. zářivky

Zapojení 2. zářivky

Vypnutí soustavy

intenzifikace soustavy VO
e) Svítidla pro vysokotlaké sodíkové výbojky s centrální regulací pomocí změny
efektivní hodnoty napětí
Princip:
• svítidla jsou řízena transformátorovou regulací – systém je umístěn jako
celek v samostatném rozvaděči pro
celou osvětlovací soustavu
Výhody:
• možnost snížení spotřeby el. energie
až o 50 %

• stabilizace napětí v soustavě
• možnost použití stávajících svítidel
bez úprav
• možnost dálkového nastavení parametrů
• možnost sledování dalších parametrů
(napětí, proud, jalový a činný výkon, ...)
• možnost komunikace mezi více roz-

vaděči
• naprogramované režimy pro různé
oblasti a roční dobu
Nevýhody:
• vyšší cena investice
• složitost zařízení
• výhodné zejména pro velké soustavy
veřejného osvětlení

Úspora energie
Nominální příkon

Nominální příkon
Snížená spotřeba energie
čas
Nižší napětí v soustavě

Zapnutí soustavy

Vypnutí soustavy

II. Regulace s ovládacím vodičem
a) Svítidla pro vysokotlaké sodíkové výbojky s relé přepojujícím tlumivku
s odbočkou na snížený výkon
Princip:
• tlumivka ve svítidle dovoluje přepínání výkonu výbojky (např 70/50W,
100/70W nebo 150/100W), přepnutí
je prováděno vzdáleně ovládaným
spínacím prvkem, který provede přepnutí na snížený výkon

Výhody:
• centralizované řízení z jednoho místa – zajištění sjednocení režimu všech
svítidel v soustavě
• zabezpečuje komfortní osvětlení komunikace bez ohledu na celkovou
dobu svícení (léto x zima )

• jednoduchý systém, velmi flexibilní
• nízká cena
Nevýhody:
• nelze použít u starších rozvodných
soustav bez nainstalovaného ovládacího vodiče

Úspora energie
Nominální příkon

Nominální příkon
Snížená spotřeba energie
čas

Zapnutí soustavy

Přepnutí tlumivky na nižší výkon

Vypnutí soustavy

MODUS MAGAZIN
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intenzifikace soustavy VO
b) Dvouokruhová svítidla pro kompaktní zářivky s tlumivkami nebo elektronickými předřadníky
Princip:

Výhody:

• každý světelný zdroj je napájen ze
samostatného vodiče, takže je možno vypnutím napájení jeden světelný
zdroj odpojit a snížit tak příkon svítidla o 50%

• nejjednodušší a nejlevnější řešení
• centralizované řízení z jednoho místa – zajištění sjednocení režimu všech
svítidel v soustavě
• zabezpečuje komfortní osvětlení ko-

munikace bez ohledu na celkovou
dobu svícení (léto x zima)
Nevýhody:
• nelze použít u starších rozvodných
soustav bez nainstalovaného vodiče
umožňujícího oddělené napájení druhého zdroje

Úspora energie
Svítící 2 zářivky

Svítící 2 zářivky
Snížená spotřeba energie
svítí 1 zářivka

Zapnutí soustavy

4. Snížení nákladů na údržbu
osvětlovací soustavy
Snižování nákladů na údržbu je těsně
spjato s předchozími intenzifikačními
opatřeními. Používání nových svítidel
s vysokým krytím IP společně s používáním světlených zdrojů s prodlouženou životností prodlužuje intervaly
údržby těchto svítidel. Současně jsou
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Odpojení napájení 2 zářivky

Zapojení napájení 2 zářivky

čas
Vypnutí soustavy

tato svítidla uzpůsobena pro snadnou
a rychlou montáž a servis, čímž se zkracuje doby údržby svítidla.

krátkodobé přetížení sítě při současném zapálení všech výbojek v okruhu
a dovolují tím nižší dimenzování sítě.

Všechny způsoby regulace snižují zatížení světelných zdrojů a tím jim výrazně
prodlužují život. Obzvláště elektronické předřadníky díky šetrnému způsobu
zapálení výboje ve výbojkách přinášejí
významné úspory. Současně odstraňují

Výše úspor nákladů na výměnu světelných zdrojů dosahuje až 50 % díky
prodloužení doby života zdrojů až
o 100 %.

Kalkulace úspor

Kalkulace úspor 1
Příklad:
Soustava veřejného osvětlení s 50 osvětlovacími body, osazená starými nevyhovujícími svítidly s rtuťovými výbojkami 250W. Účinnost svítidel je díky

stáří a znečištění značně snížena. Při rekonstrukci budou na základě světelně
technického výpočtu nahrazena svítidly LVN255REP2 (svítidla s 2 elektronickými předřadníky pro možnost regula-

ce osvětlení, s odrazným reflektorem).
V místech s vysokými požadavky na
úroveň osvětlení je možné instalovat
svítidla LV280EP.

soustava A

soustava B

LV255

staré svítidlo 250W

2x55W, TC-L el.
předřadník

výbojka rtuť 250W, tlumivka

typ svítidla
osvětlovací soustava

investiční náklady

provozní náklady
(3650 hod ročně,
cena el. energie 2,- Kč)

elektrická výstroj svítidla
počet svítidel v soustavě

ks

50

50

příkon svítidla

W

108, 00

280, 00

celkový příkon soustavy

kW

5, 40

14, 00

cena svítidla

Kč

2 900, 00

cena zdrojů ve svítidle

Kč

400, 00

cena montáže svítidla

Kč

400, 00

celkové investiční náklady

Kč

185 000, 00

denní spotřeba el. energie

kWh

54, 00

140, 00

roční spotřeba el. energie

kWh

19 710, 00

51 100, 00

Kč

39 420, 00

102 200, 00

hod

13 000

24 000

Kč

40 000

cena el. energie za 1 rok
životnost zdrojů
náklady na výměnu zdrojů

celkové provozní náklady po 10 letech Kč

434 200, 00

1 022 000, 00

Investice do nových svítidel LVN255EP2

185 000, - Kč

Roční spotřeba nové soustavy

19 710 kWh (úspora 31 290 kWh ročně)

Roční úspora nákladů na el. energii

62 580,- Kč

Návratnost investice

35 měsíců (při ceně 2,- Kč za 1kWh – sazba C62d)

Možnost zvýšení úspor energie regulací:
Svítidlo LVN255EP2 svítí denně 5 hodin na 50% výkonu (zbytek doby – v závislosti na denním osvětlení – svítí na 100%.
Denní úspora příkonu / svítidlo

5 x 55W = 275 Wh

Denní úspora v soustavě

0,275 x 50 = 13,75 kWh

Roční úspora energie v soustavě

13,75 x 365 = 5 018 kWh

Další roční úspora provozních nákladů

5 018 x 2,00 = 10 038,- Kč

Regulace je prováděna odpojováním jednoho světelného zdroje ve svítidle.

Pro vyčíslení možností úspor v konkrétním projektu je vždy nutno vyházet ze skutečného stavu – návrhu nové osvětlovací
soustavy a místních cen energie, svítidel a montážních prací
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Kalkulace úspor

Kalkulace úspor 2
Příklad:
Soustava veřejného osvětlení s 50 osvětlovacími body, osazená starými nevy-

hovujícími svítidly s rtuťovými výbojkami 250W. Účinnost svítidel je díky
opotřebení a znečištění značně sníže-

soustava A

soustava B

NV150S

staré svítidlo 250W

výbojka sodík,
150W, tlumivka

výbojka rtuť 250W, tlumivka

ks

50

50

příkon svítidla

W

167, 00

280, 00

celkový příkon soustavy

kW

8, 35

14, 00

cena svítidla

Kč

2 000, 00

cena zdrojů ve svítidle

Kč

300, 00

cena montáže svítidla

Kč

400, 00

celkové investiční náklady

Kč

135 000, 00

denní spotřeba el. energie

kWh

roční spotřeba el. energie

kWh

30 477, 50

51 100, 00

Kč

60 955, 00

102 200, 00

hod

24 000

24 000

Kč

15000

typ svítidla
osvětlovací soustava

investiční náklady

provozní náklady
(3650 hod ročně,
cena el. energie 2,- Kč)

na. Při rekonstrukci budou na základě
světelně technického výpočtu nahrazena svítidly NV150S.

elektrická výstroj svítidla
počet svítidel v soustavě

cena el. energie za 1 rok
životnost zdrojů
náklady na výměnu zdrojů

83, 50

624 550, 00

celkové provozní náklady po 10 letech Kč

140, 00

1 022 000, 00

Investice do nových svítidel LVN255EP2

135 000 Kč

roční spotřeba nové soustavy

30 480 kWh (úspora 20 620 kWh ročně)

Roční úspora nákladů na el. energii

41 240 Kč

návratnost investice

39 měsíců (při ceně 2,- Kč za 1kWh – sazba C62d)

Možnost zvýšení úspor energie regulací:
Svítidlo NV150S svítí denně 5 hodin v režimu sníženého výkonu 100W – úspora 33% energie (zbytek doby svítí na 100%.
Denní úspora příkonu / svítidlo

5 x 50W = 250 Wh

Denní úspora v soustavě

0,250 x 50 = 12,50 kWh

Roční úspora energie v soustavě

12,50 x 365 = 4 560 kWh

Další roční úspora provozních nákladů

4 560 x 2,00 = 9 120,- Kč

Pokud není možno ovládat jednotlivá svítidla v soustavě z důvodu starého kabelového vedení neumožňujícího ovládání relé ve svítidle, je výhodné
instalovat svítidla s elektronickými předřadníky ECOLUM dovolujícími regulaci osvětlení.
Pro vyčíslení možností úspor v konkrétním projektu je vždy nutno vyházet ze skutečného stavu – návrhu nové osvětlovací soustavy a místních cen energie, svítidel a montážních prací.
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Kalkulace úspor

Kalkulace úspor 3
Příklad:
Soustava veřejného osvětlení s 50 osvětlovacími body, osazená starými nevyhovujícími svítidly s rtuťovými výboj-

kami 125W. Při rekonstrukci budou na
základě světelně technického výpočtu
nahrazena svítidly LVN236ROK (svítidla
s dvouokruhovým zapojením pro mož-

typ svítidla
osvětlovací soustava

investiční náklady

provozní náklady
(3650 hod ročně,
cena el. energie 2,- Kč)

elektrická výstroj svítidla

nost regulace osvětlení). Díky velmi vysoké účinnosti svítidel dojde k navýšení
skutečné osvětlenosti komunikace.

soustava A

soustava B

LVN236ROK

staré svítidlo 125W

2x36W, T8, tlumivka

výbojka rtuť 125W, tlumivka

počet svítidel v soustavě

ks

50

50

příkon svítidla

W

90, 00

140, 00

celkový příkon soustavy

kW

4, 50

7, 00

cena svítidla

Kč

1 570, 00

cena zdrojů ve svítidle

Kč

300, 00

cena montáže svítidla

Kč

400, 00

celkové investiční náklady

Kč

113 500, 00

denní spotřeba el. energie

kWh

roční spotřeba el. energie
cena el. energie za 1 rok
životnost zdrojů
náklady na výměnu zdrojů

45, 00

70, 00

kWh

16 425, 00

25 550, 00

Kč

32 850, 00

51 100, 00

hod

12 000

24 000

Kč

45 000

373 500, 00

celkové provozní náklady po 10 letech Kč

511 000, 00

Investice do nových svítidel LVN236ROK

114 000 Kč

Roční spotřeba nové soustavy

16 425 kWh (úspora 9 125 kWh ročně)

Roční úspora nákladů na el. energii

18 250 Kč

Návratnost investice

6 let (při ceně 2,- Kč za 1kWh–sazba C62d)

Možnost zvýšení úspor energie regulací:
Svítidlo LVN236ROK svítí denně 5 hodin na 50% výkonu (zbytek doby – v závislosti na denním osvětlení – svítí na 100%.  
Denní úspora příkonu / svítidlo

5 x 45W = 225 Wh

Denní úspora v soustavě

0, 225 x 50 = 11,25 kWh

Roční úspora energie v soustavě

11, 25 x 365 = 4 106 kWh

Další roční úspora provozních nákladů

4 106 x 2,00 = 8 212,- Kč

Regulace je prováděna odpojováním jednoho světelného zdroje ve svítidle.

Pro vyčíslení možností úspor v konkrétním projektu je vždy nutno vyházet ze skutečného stavu – návrhu nové osvětlovací soustavy a místních cen energie, svítidel a montážních prací.
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Rozteč stožárů
Pro dosažení potřebné rovnoměrnosti
osvětlení svítidly MODUS LV je možno
pro osvětlení cyklostezek, komunikací
nižších kategorií a místních komuni-

kací počítat rozteč stožárů jako šestinásobek výšky stožáru. Výkon svítidla
(druh a počet světelných zdrojů) je nutno přizpůsobit požadavku na úroveň

40

35

rozměr stožárů (m)

30
25
20
15
10
5
0

3

4

5
výška stožárů (m)
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6

osvětlení – od 1x36W pro 3m stožáry až
po 2 x 36 nebo 2 x 55W pro stožáry
6 - 8 m.

Parková svítidla

AURIS

Stožáry

KO PL

KO CIK

Svorkovnice

SVA9-16 pro SLX

SV400 pro SL

Rozměry stožárů
SL/SLX

Výška-L1
(mm)

Výška-L2
(mm)

Ø1
(mm)

Ø2
(mm)

SL2000

2000

500

60

89

SL3000

3000

500

60

89

SL4000

4000

500

60

89

SL5000

5000

500

60

89

SLX2000

2000

500

60

108

SLX3000

3000

500

60

108

SLX4000

4000

500

60

108

SLX5000

5000

500

60

108

Více informací na www.modus.cz

Obchodní závod Jinočany
Žižkova 273, 252 25 Jinočany
tel.: +420 242 410 237, +420 242 410 238, fax +420 242 410 248
e-mail: trade@modus.cz
Technická podpora prodeje
tel.: +420 242 410 235, fax +420 242 410 248
e-mail: salesprom@modus.cz
Obchodní závod Třebíč
U Kuchyňky 966, 674 01 Třebíč
tel.: +420 565 651 551, fax +420 226 015 208
e-mail: prodejtr@modus.cz
Výrobní závod Česká Lípa
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
tel.: +420 484 847 121, fax +420 484 847 125
e-mail: trade@modus.cz
www.modus.cz

