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O wietlenie

Katarzyna Sendal

W naszej szeroko ci geograficznej sztuczne 

wiat o jest szczególnie wa ne. Przez wie-

le miesi cy nie tylko umo liwia nam ak-

tywno  po zmroku, ale te  maluj c prze-

strze , uprzyjemnia ycie. Aby wspó gra o

z otoczeniem, podkre la o jego walory i nie 

przeszkadza o domownikom, dobrze jest 

o nim pomy le  ju  na etapie budowy domu. 

By dobrze rozplanowa  przebieg instalacji 

elektrycznej, nale y wst pnie zaaran owa

wszystkie pomieszczenia: ustali  podzia

na strefy, zaplanowa  ustawienie mebli i do-

stosowan  do tego liczb  punktów elek-

trycznych. Cho  nie jest atwo przewidzie

to wszystko, gdy dom jest dopiero na papie-

rze, warto podj  ten wysi ek, aby potem nie 

trzeba by o ku wie o otynkowanych cian 

czy rozci ga  po pod odze przed u aczy. 

O wietlenie wewn trzne
O wietlenie pomieszcze  nale y dosto-

sowa  do funkcji, jakie b d  one pe ni .

Funkcjonalne powinno by  rozmieszczenie 

róde wiat a, to, jak wiat o pada na po-

wierzchnie, czy rzuca przy tym cienie, czy 

nie, a tak e jaki jest tego efekt wizualny, 

bo wiat o ma te  znaczenie dekoracyjne. 

Mo na nim  wyeksponowa adne meble, 

zbiory pami tek z podró y, obrazy, itp. 

Rodzaje o wietlenia wewn trznego

Ogólne, czyli g ówne ród o wiat a

w ka dym pomieszczeniu. Nie musi by  bar-

dzo mocne – ma za zadanie równomiernie je 

rozja nia . ród a o wietlenia ogólnego to: 

plafoniery, lampy wisz ce i yrandole, czyli 

oprawy sufitowe, kinkiety, a ponadto reflek-

torki, halogeny itp.

Miejscowe,  robocze – do o wietlania 

wybranych cz ci pomieszczenia, w któ-

rych wykonuje si  stale te same czynno ci. 

Montuje si  je nad blatem w kuchni, wokó

lustra w azience czy nad fotelem, w którym 

czytamy. wiat o takie powinno by  skie-

rowane na konkretne miejsce i mie  moc co 

najmniej 60 W.

Dekoracyjne – do tworzenia nastroju i ak-

centowania  wybranych detali: bibelotów, 

obrazów, ro lin czy mebli. O wietlenie takie 

nie musi by  jasne, ale powinno by  skupio-

ne. Do tego celu stosuje si  lampy bezcienio-

we na wysi gnikach, reflektorki halogenowe 

oraz – do pod wietlania obrazów – wie-

tlówki o naturalnej barwie. 

O wietlenie pomieszcze

Salon. Sp dzamy tu najwi cej czasu, warto 

wi c po czy  o wietlenie ogólne z o wiet-

malowane

Mo na nim wyeksponowa adne meble,

zbiory pami tek z podró y, obrazy, itp.

Rodzaje o wietlenia wewn trznego

Ogólne, czyli g ówne ród o wiat a

w ka dym pomieszczeniu. Nie musi by ba

dzo mocne – ma za zadanie równomiernie 

rozja nia . ród a o wietlenia ogólnego to

plafoniery, lampy wisz ce i yrandole, czy

oprawy sufitowe, kinkiety, a ponadto reflek

torki, halogeny itp.

Miejscowe,  robocze – do o wietlania 

wybranych cz ci pomieszczenia, w któ-

rych wykonuje si  stale te same czynno ci

Montuje si  je nad blatem w kuchni, wokó

lustra w azience czy nad fotelem, w którym

wiat em

O wietlenie pe ni ju  nie tylko funkcj

u ytkow . Sta o si  tak e elementem 

wystroju wn trza oraz otoczenia domu. 

wiat o tworzy klimat, o ywia przestrze

i wp ywa na nasz nastrój.
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leniem miejscowym, by najlepiej s u y o ró -

nym funkcjom, w salonie bowiem przyj-

mujemy go ci, odpoczywamy, ogl damy 

telewizj , czytamy. wiat o powinno by

rozproszone, a jego barwa – wspó gra  z ko-

lorem cian. Do wyboru mamy kilka rodza-

jów o wietlenia:

Kinkiety. Niezb dne w ka dym salonie. 

Pami tajmy jednak, by nie wiesza  ich bez-

po rednio nad kanap  czy fotelami, ponie-

wa  o wietla yby g owy siedz cych na nich 

osób. Do kinkietów, zamiast tradycyjnych 

w czników, dobrze jest zamontowa ciem-

niacze, które reguluj  nat enie wiat a.

Lampa stoj ca. Najlepiej ustawi  j  ko o

fotela. Najwygodniejsze s  takie lampy, któ-

re maj  dwa ród a wiat a: jedno skierowa-

ne w dó  – odpowiednie do czytania, i dru-

gie skierowane na sufit. 

Lampka za telewizorem. Nale y ustawi

j  za odbiornikiem. Mo e to by  np. lampa 

stoj ca. Jej wiat o powinno by  skierowa-

ne na cian  za telewizorem, aby rozprasza-

o mrok – ogl danie telewizji b dzie wtedy 

mniej m cz ce dla naszych oczu.

Kuchnia. Podobnie jak w salonie, najle-

piej tu po czy  o wietlenie ogólne z miej-

scowym.

O wietlenie ci gu roboczego. To najwa -

niejsze o wietlenie w kuchni, potrzebne pod-

czas wykonywania codziennych czynno ci 

zwi zanych z przygotowywaniem posi ków:

punkty wietlne nale y zamontowa  nad ca

d ugo ci  blatu roboczego. Sprawdza si  tu 

o wietlenie umieszczone pod szafkami wi-

sz cymi (np. oczka halogenowe) albo zainsta-

lowane nad meblami lampki halogenowe na 

wysi gnikach. Moc takiego o wietlenia nie 

musi by  du a. W zupe no ci wystarcz : a-

rówki 35–40 W lub wietlówki kompaktowe 

5–10 W.

O wietlenie sto u. wiat o nie mo e ra-

zi  siedz cych przy nim osób, a wi c wie-

ci  im w oczy, ale powinno dobrze o wietla

blat. Nie mo e zmienia  barw potraw, dlate-

go barwa wiat a powinna by  jasna, ciep a, 

lekko ó ta. Najkorzystniejsze o wietlenie 

zapewnia lampa zawieszona na wysoko ci 

60–70 cm nad blatem – z arówk  60–75 W 

lub wietlówk  15 W. Je li stó  jest d ugi, za-

miast jednej lampy z du ym kloszem mo na 

powiesi  dwie mniejsze.

Sypialnia. Powinna by  miejscem na-

strojowym i zach caj cym do odpoczyn-

ku, do czego przyczynia si  te  o wietle-

nie. Zalecane jest wiat o o delikatnym 

i ciep ym odcieniu, nieodpowiednie nato-

miast – arówki o barwie niebieskozielonej 

czy o innej ch odnej barwie, gdy  wywo u-

j  wra enie zimna, mog  te  wprowadza

w stan niepokoju. 

O wietlenie dekoracyjne. Najwa niejsze 

w sypialni, bo buduje nastrój sprzyjaj cy 

wypoczynkowi.

O wietlenie miejscowe. Przydatne, je li 

lubimy czyta  w ó ku. Wtedy najwygodniej 

b dzie umie ci ród a wiat a tu  przy nim. 

Lampk  stoj c  nale y postawi  na szafce 

nocnej, obok ó ka, w odleg o ci nie mniej-

szej ni  50 cm. ród a wiat a mocowane na 

cianie nad ó kiem nale y zamontowa  nie 

ni ej ni  75 cm od p aszczyzny materaca. Do 

do wietlenia strefy czytania sprawdzaj  si

lampki z regulowanym kierunkiem i wyso-

ko ci wiecenia.

Pokój dziecka. 

Pokoje niemowl cia i ma ego dziec-

ka. W pokojach tych  mo na zainstalowa

o wiet lenie, które wieci  b dzie ca  noc, 

aby zapewni  maluchowi poczucie bezpie-

cze stwa. Barwa wiat a powinna by  ciep a

i niezbyt intensywna. Dobrym rozwi zaniem 

s  kolorowe kinkiety na cianie obok ó ecz-

ka albo lampka nocna na komodzie. 

Pokój starszego dziecka. Nale y za-

stosowa  tu o wietlenie ogólne i miejsco-

we. Jedne lampy powinny roz wietla  po-

mieszczenie, inne – biurko do nauki. ród o

 Je li stó  jest d ugi, zamiast jedne du ej lampy 

mo na powiesi  dwie mniejsze
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 W kuchni najlepiej sprawdzi si  o wietlenie 

punktowe zamontowane pod szafkami 

i o wietlaj ce blat roboczy
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 Przyk ad o wietlenia dekoracyjnego 

wykorzystywanego do akcentowania wybranych 

detali – obrazów, zdj

Lampy stoj ce pe ni

funkcj  o wietlenia 

miejscowego
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Zwyk a arówka nie jest trwa ym ród em wiat a, jej ywotno  okre la  si  na 1000 go-

dzin.

Dioda LED zu ywa niewiele energii, jej ywotno  okre lana jest na 100 000 godzin.

arówka halogenowa emituje od 10 do 100% wi cej wiat a ni  zwyk a, jest tak e od dwóch 

do pi ciu razy trwalsza.

wietlówki kompaktowe i liniowe wiec  dziesi  razy d u ej ni  zwyk e arówki i zu y-

waj  pi  razy mniej energii.

Czy wiesz, e...
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wiat a powinno si  zainstalowa  na wy-

soko ci 35 cm od blatu biurka, zawsze po 

przeciwnej stronie ni  r ka, któr  dziec-

ko pisze. Lampa na biurko powinna mie

d ugie rami  zginaj ce si  w dwóch lub 

trzech miejscach, ruchom  metalow  g ów-

k  oraz ciemniacz reguluj cy intensywno

wiat a. Je li dziecko korzysta z kompute-

ra, to oprócz lampki na biurku, powinni my 

umie ci  drug  – za monitorem.

azienka. Nie ma tu wyra nego podzia-

u na o wiet lenie miejscowe i ogólne. W tej 

przestrzeni, w której ciany i pod ogi wy o-

one s  odbijaj cymi wiat o p ytkami, wy-

starczy zastosowanie opraw kierunkowych. 

Najwa niejsze jest o wietlenie lustra i umy-

walki: po bokach lustra mo na zamontowa

kinkiety, oprawy kierunkowe w obni onym 

nad umywalk  suficie lub zainstalowa

oprawy schowane w bokach wn ki umywal-

kowej. O wietlenie nie powinno ani odbi-

ja  si  w lustrze, ani powodowa  tworzenia 

si  cieni na twarzy osoby, która przed nim 

stoi. Efektowne jest o wietlenie zamontowa-

ne przy wannie i natrysku, które uprzyjem-

nia  relaks w azience. Nale y jednak pami -

ta  o przestrzeganiu zasad bezpiecze stwa: 

do o wietlenia natrysku czy wanny nie wol-

no  stosowa  lampek na napi cie sieciowe, 

a jedynie specjalne szczelne oprawy odpor-

ne na wod  (o czym wiadczy oznaczenie 

IP44), zasilane napi ciem 12 V. 

Gabinet. W domowym biurze potrzebne 

jest zarówno o wietlenie ogólne, jak i miej-

scowe. ród a wiat a nale y rozmie ci  tak, 

by nie powodowa y one refleksów na ekra-

nie komputera. 

O wietlenie ogólne. Nale y zastosowa

jasne, górne wiat o, nietworz ce jednak 

m cz cego dla oczu kontrastu pomi dzy 

o wietleniem miejscowym a t em.

O wietlenie miejscowe. Najlepsza jest 

lampa na biurko z ramieniem teleskopo-

wym, której wiat o mo na skierowa  w do-

woln  stron .

Garderoba. Najwygodniejsze tu b dzie 

o wietlenie w gzymsie – reflektorki halogeno-

we, które umo liwiaj  regulowanie kierunku 

padania wiat a. Wn trze szaf o wietli  mo -

na wiet lówkami liniowymi b d  zawiesi  na 

suficie lampy o wietlaj ce ubrania.

Korytarz. Do o wietlenia korytarza nie 

jest potrzebne mocne wiat o. Wystarcz  tu 

zestawy reflektorków na linkach lub dru-

tach albo p askie kinkiety zwane pó plafo-

nierami. Przydatne mo e si  okaza  zain-

stalowanie osobnej lampy b d  kinkietów 

nad lustrem. W d ugich korytarzach oraz na 

schodach nale y montowa  po dwa w czni-

ki, zwane krzy owymi, aby wiat o zapalone 

w jednej cz ci mo na by o zgasi  w drugiej.

O wietlenie zewn trzne
Przez umiej tne o wietlenie domu mo na 

wyeksponowa  najatrakcyjniejsze jego ele-

menty. Nie trzeba w tym celu o wietla  ca ej

elewacji, bo nie chodzi o to, by dom sta  si

najja niejszym obiektem w okolicy. Warto 

natomiast wybra  kilka elementów war-

tych zaakcentowania i zadba  o o wietle-

nie najwa niejszych stref – wej cia, tarasu 

i schodów zewn trznych. W domach z oka-

pem naj atwiej zamontowa  lampy w podsu-

fitce: rozmieszczone tam, adnie roz wietl

ciany. Je li dach nie ma okapu, mo na za-

montowa  na cianach kinkiety zewn trz-

ne: utworz  na elewacji ciekaw  gr wiate .

ród a o wietlaj ce fasad  domu nie musz

mie  du ej mocy.

wiat em prowadzone. Wej cie i wjazd do 

domu o wietlamy dla bezpiecze stwa i wy-

gody domowników. W strefie tej o wietli

mo na kilka punktów:

Furtka wej ciowa. Punkt wietlny, na 

przyk ad opraw  halogenow  albo reflek-

tor, mo na umie ci  w zadaszeniu furtki 

– wiat o powinno by  skierowane w dó ,

aby o wietla o klamk , zamek i dzwonek. 

Je li furtka nie jest zadaszona lub je li takie 

rozwi zanie nam nie dopowiada, mo emy 

ród a wiat a umie ci  na s upkach przy 

furtce. Ze wzgl dów bezpiecze stwa, war-

to zainstalowa  lampy z czujnikiem ruchu, 

które zapala si , gdy kto  b dzie obok nich 

przechodzi .

Tabliczka z numerem. Mo na j

pod wiet li  reflektorkiem na wysi gniku 

lub za o y  wodoszczeln  lampk  przysto-

sowan  do naklejania liter.

Droga do drzwi. Punkty wietlne, przy-

stosowane do tego celu oprawy, mo na za-

montowa  w trawniku. cie ka zosta-

nie wtedy o wietlona wiat em padaj cym 

z do u. Je li chcemy o wietli  dró k  od 

góry, mo na po obu jej stronach ustawi

lampy na s upkach. Instaluj c takie o wiet-

Moc podawana jest w watach np. 40 W, 60 W, 100 W. Na wietlówkach kompaktowych znaj-

dziemy te  informacj , jaka jest moc arówki, jak  ta wietlówka zast puje, np. wietlówka 

o mocy 20 W zast puje zwyk arówk  o mocy 100 W, wietlówka o mocy 16 W zast puje 

arówk  75 W, a wietlówka o mocy 12 W arówk  60 W.  

Napi cie, jakim ród o wiat a powinno by  zasilane, np. 12 V, 24 V  lub 230–240 V.

Typ trzonka, który musi odpowiada  oprawie, ma oznaczenia literowo-cyfrowe,  np. E27 GU5, 

3 , w których litery okre laj  kszta t, a cyfry – wymiary w milimetrach.

Typ ba ki, ma oznaczenia literowo-cyfrowe, np. A65, B35, T60, w których litera okre la kszta t,

a cyfry – rednic  ba ki w milimetrach.

K t rozproszenia wi zki wiat a dotyczy halogenów wyposa onych w reflektor i podawa-

ny jest w stopniach – np. 30 stopni lub 38D.

Stopie  oddawania barw i temperatura barwowa wiat a, istotne gdy dobiera si wiet-

lówki. Okre lane s  ci giem  trzech cyfr – np. 827. Pierwsza okre la stopie  oddawania barw 

(zakres od 1 do 9 – im wi ksza, tym lepiej). Kolejne dwie cyfry okre laj , jaki odcie  bieli ma 

wietlówka, dok adniej dwie pocz tkowe z czterech cyfr – 27 to 2700 kelwinów.

Informacje na opakowaniach róde wiat a

 W azience najwa niejsze jest o wietlenie 

umywalki i lustra – po jego bokach mo na 

zamontowa  kinkiety
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Ciekawym rozwi zaniem w o wietleniu 

korytarza mo e by  zamontowanie niewielkich 

lampek tu  nad pod og
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O wietlenie

lenie, nale y pami ta  o zasadzie – im krót-

sza cie ka, tym ni sze s upki.

Schody wej ciowe. Do o wietlenia niskich 

schodów najcz ciej wystarcz ród a wia-

t a o wietlaj ce drzwi. Wysokie – wymagaj

osobnego o wietlenia. Mo na wtedy zamon-

towa  oprawy w stopniach – wiate ka adnie 

je zaakcentuj  lub umie ci  oprawy w muro-

wanej balustradzie. Gdy nie ma mo liwo ci 

zamontowania opraw w balustradzie, mo na 

o wietli  schody lampami na s upkach. 

Drzwi wej ciowe. ród o wiat a powin-

no by  tak skierowane, aby dobrze o wie-

tla o klamk , zamek oraz podest. Oprawy 

mo na zainstalowa  bezpo rednio nad 

drzwiami, albo w zadaszeniu.

Nastrojowy taras. Aby móc korzysta

z tarasu tak e wieczorem – zje  kolacj

z przyjació mi czy poczyta  ksi k  – na-

le y go o wietli . Na tarasie zadaszonym 

mo na zamontowa  lampy wisz ce lub, na 

cianie budynku, zainstalowa  oprawy kin-

kietowe. Taras niezadaszony mo na o wie-

tli  lampami ogrodowymi na s upkach za-

instalowanymi w posadzce tarasu lub na 

trawniku.

Sterowanie wiat em. Planuj c o wie-

tlenie domu, warto zastanowi  si  nad jego 

sterowaniem. Dobrym i sprawdzonym roz-

wi zaniem jest zainstalowanie czujnika 

zmierzchowego, który w cza lampy, gdy 

zapada zmrok, a wy cza, gdy robi si  ja-

sno.  
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REKLAMA

Reflektorki z mo liwo ci

regulowania k ta padania wiat a pozwol

wyeksponowa  najciekawsze ogrodowe ro liny 

lub detale architektoniczne

fo
t.

 B
ri

lu
x

fo
t.

 A
p

o
ll

o

Niskie stoj ce lampy mo na 

zamontowa  do gotowych 

bloczków fundamentowych, 

utwardzonej nawierzchni 

np. z kostki brukowej lub 

(je li s  wyposa one 

w podstaw  zako czona ostrzem)

wbi  je w grunt 

Do pod wietlenia numeru domu 

mo na zastosowa  specjaln  opraw

do naklejania liter 

oswietlenie.indd 147oswietlenie.indd   147 2009-02-13 14:28:542009-02-13   14:28:54


