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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na posuzování energetické náročnosti osvětlovacích 

soustav. V teoretické části práce je uveden rozbor normativních požadavků na vnitřní 

osvětlení a také požadavků na spotřebu elektrické energie. Jsou zde popsány jednotlivé typy 

světelných zdrojů podle vhodnosti použití ve vnitřních osvětlovacích soustavách a rozbor 

svítidel vhodných pro tyto soustavy. V praktické části je proveden rozbor naměřených dat na 

konkrétní osvětlovací soustavě a porovnání s vypočtenými hodnotami pro danou soustavu. 

Klíčová slova 

Osvětlovací soustava, světelný zdroje, svítidlo, spotřeba energie, úspory energie, měření 

spotřeby, LENI faktor. 

Abstract 

This thesis is focused on assessing the energy performance of lighting systems. In the 

theoretical part is analysis of normative requirements for indoor lighting as well as 

requirements for power consumption. There are all types of light sources according to 

suitability for use in indoor lighting systems and luminaires suitable for the analysis of these 

systems. In the practical part is an analysis of data on the specific lighting system and 

compared with the calculated values for each system. 

Keywords  

 

Lighting system, light source, light fitting, power consumption, energy saving, metering, Leni 

factor.

  



6 

 

Obsah 

Abstrakt ....................................................................................................................................... 8 

Klíčová slova ............................................................................................................................... 8 

Abstract ....................................................................................................................................... 8 

Keywords .................................................................................................................................... 8 

1 Úvod .................................................................................................................................... 9 

2 Normativní požadavky na osvětlování vnitřních pracovních prostor ................................ 10 

2.1 Osvětlení vnitřních prostorů ČSN EN 12464-1 .......................................................... 10 

2.1.1 Umělé osvětlení ................................................................................................... 10 

2.2 Hlavní parametry určující světelné prostředí .............................................................. 11 

2.3 Energetická náročnost, ČSN EN 15193 ...................................................................... 11 

3 Světelné zdroje pro vnitřní osvětlení ................................................................................. 12 

3.1 Struktura třídění světelných zdrojů ............................................................................. 14 

3.2 Volba vhodného světelného zdroje podle parametru .................................................. 15 

3.2.1 Žárovka................................................................................................................ 16 

3.2.2 Halogenová žárovka ............................................................................................ 17 

3.2.3 Světelné Diody LED ........................................................................................... 17 

3.2.4 Kompaktní zářivky .............................................................................................. 18 

3.2.5 Lineární zářivky .................................................................................................. 19 

4 Svítidla pro vnitřní osvětlení ............................................................................................. 20 

4.1 Energetická náročnost svítidel .................................................................................... 20 

4.1.1 Příkon .................................................................................................................. 20 

4.1.2 Účinnost svítidla .................................................................................................. 20 

4.1.3 Měrný výkon svítidla .......................................................................................... 21 

5 Energetická náročnost osvětlovacích soustav ................................................................... 23 

5.1 Energetická náročnost budov ...................................................................................... 23 



7 

 

5.2 Rozbor možností výpočtů energetické náročnosti osvětlovací soustavy .................... 25 

5.2.1 Rychlá metoda ..................................................................................................... 25 

5.2.2 Podrobná metoda ................................................................................................. 25 

5.3 Spotřeba elektrické energie ......................................................................................... 26 

6 Možnosti snížení energetické náročnosti osvětlovacích soustav ....................................... 29 

6.1 Volba osvětlovací soustavy ......................................................................................... 29 

6.2 Volba technických prostředků ..................................................................................... 31 

6.3 Dimenzování osvětlovací soustavy ............................................................................. 33 

6.4 Využití denního světla ................................................................................................. 33 

7 Řízení osvětlovací soustavy .............................................................................................. 34 

7.1 Manuální ovládání osvětlovací soustavy ..................................................................... 35 

7.1.1 Tlačítkový ovladač .............................................................................................. 35 

7.1.2 Tlačítkový ovladač a digitální vstupní jednotka .................................................. 35 

7.1.3 Digitalní ovladač DALI ....................................................................................... 35 

7.2 Automatické udržování požadované úrovně ............................................................... 36 

7.2.1 Senzor osvětlení .................................................................................................. 36 

7.2.2 Multisenzor osvětlení .......................................................................................... 36 

8 Porovnání energetické náročnosti standartní a moderní osvětlovací soustavy z naměřených 

dat a vypočtených hodnot .......................................................................................................... 37 

8.1 Popis měřící soustavy .................................................................................................. 37 

8.1.1 Svítidlo ThornJupiter2 ......................................................................................... 38 

8.1.2 Uspořádání měřící a osvětlovací soustavy .......................................................... 40 

8.2 Určení energetické náročnosti osvětlovací soustavy z naměřených dat ...................... 40 

8.2.1 Soustava s omezenou dobou provozu na 12 hodin – řízená na konstantní 

osvětlenost ........................................................................................................................... 42 

8.2.2 Soustava s omezenou dobou provozu na 12 hodin – bez řízení na konstantní 

osvětlenost ........................................................................................................................... 43 



8 

 

8.3 Určení energetické náročnosti osvětlovací soustavy podle ČSN EN 15193. .............. 45 

9 Závěr ................................................................................................................................. 48 

9.1 Vyhodnocení naměřených dat za měsíc Únor 2016 .................................................... 48 

9.2 Porovnání naměřených hodnot s výpočtem podle normy ČSN EN 15193 ................. 50 

10 Použitá literatura ........................................................................................................... 52 

11 Seznam příloh ................................................................................................................ 53 

11.1 Záznam 24 hodin měření spotřeby energie osvětlovací soustavy ............................... 53 

11.2 Katalogový list - PCA T5 EXCEL one4all ................................................................. 53 

11.3 Tabulka určení činitele přístupu denního světla FDS.................................................. 53 

11.4 Tabulka určení činitele ovládání osvětlovací soustavy FDC, určení redistribučního 

činitele. .................................................................................................................................... 53 

11.5 Stanovení činitele závislosti na obsazení F0 ............................................................... 53 

11.6 Stanovení činitele konstantní osvětlenosti FC ............................................................. 53 

 

  



9 

 

1 Úvod 

Tato diplomová práce je zaměřena na posuzování energetické náročnosti provozované 

osvětlovací soustavy na fakultě Stavební vysoké školy Báňské – technické univerzity Ostrava. 

Řeší problematiku spotřeby elektrické energie pro provoz osvětlovací soustavy. 

V teoretické části této diplomové práce jsou uvedeny normativní požadavky na vnitřní 

osvětlovací soustavy a požadavky na spotřebu elektrické energie pro osvětlení. Dále je zde 

popsána problematika výběru vhodného svítidla pro vnitřní osvětlení a rozbor světelných zdrojů 

použitelných v těchto svítidlem. Dále se zabývá možnostmi pro určení spotřeby elektrické 

energie a výpočtovými metodami.  

V praktické části práce je uveden rozbor reálných naměřených dat spotřeby elektrické 

energie pro osvětlovací soustavu za daný časový úsek a tyto data jsou porovnána hodnotami 

určené teoretickým výpočtem podle normativních požadavků. 
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2 Normativní požadavky na osvětlování vnitřních pracovních 

prostor 

Správné osvětlení umožňuje lidem účinné a přesné vykonávání zrakových úkolů. 

Úroveň viditelnosti a pohody požadovaná pro velké množství pracovních prostorů závisí na 

druhu a době trvání činnosti. Základní požadavky na osvětlení vnitřních prostor vycházejí 

evropské normy ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů.  

Tato norma udává požadavky na osvětlení pro vnitřní prostory z hlediska zrakové 

pohody a zrakového výkonu s normálním zrakem. Dále tato norma stanovuje požadavky na 

řešení osvětlení pro většinu vnitřních pracovních prostor a přilehlých prostorů z hlediska 

kvantity a kvality osvětlení. 

[4] 

2.1 Osvětlení vnitřních prostorů ČSN EN 12464-1 

Při odvozování světelně-technických parametrů osvětlovacích soustav se vychází ze dvou 

kritérií, které charakterizujících úroveň vidění. Prvním parametrem je zrakový výkon a druhým 

zraková pohoda. Zrakový výkon je určen fyziologickými vlastnostmi lidského zraku a pro 

danou zrakovou činnost je objektivním měřítkem úrovně osvětlení pro jasně definovanou 

činnost nebo pracovní prostor. Zraková pohoda zahrnuje i psychické činitele. Z tohoto pohledu 

je ovlivněna subjektivním vnímáním uživatelů, a proto je upřednostňována ve společenských 

prostorech. 

 Základním cílem osvětlení je vytváření zrakové pohody. To je příjemný a příznivý 

psychofyziologický stav organismu, vyvolaný optickou situací vnějšího prostředí, který 

odpovídá potřebám člověka při práci a při odpočinku a umožňuje zraku optimálně plnit jeho 

funkci.  

Správné osvětlení, navržené podle zásad současné světelné techniky a respektující 

psychologické, fyziologické a biologické požadavky ovlivňuje kvalitu práce, únavu a zdravotní 

stav lidského organismu. 

2.1.1 Umělé osvětlení 

Umělé osvětlení je realizováno pomocí umělých světelných zdrojů. Světlo u těchto 

zdrojů nahrazuje denní světlo všude tam, kde je ho nedostatek, jako jsou například vzdálená 

místa od oken.  
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Základem dobrého osvětlení je kromě splnění požadované osvětlenosti i další 

kvalitativní a kvantitativní požadavky. Tyto požadavky jsou určeny třemi základními lidskými 

potřebami: zrakovou pohodou, zrakovým výkonem a bezpečností. 

2.2 Hlavní parametry určující světelné prostředí 

· rozložení jasu, 

· osvětlenost, 

· oslnění,  

· směrovost světla,  

· podání barev a barevný tón světla, 

· míhání světla,  

· denní světlo. 

 

[1,2] 

Čím je náročnější zrakový výkon, tím je i vyšší požadavek na intenzitu osvětlení, 

protože oko musí rozpoznávat menší detaily. Intenzita se také zvyšuje s rostoucí dobou trvání 

zrakového úkolu a s rychlostní změn pozorovaného detailu. Konkrétní hodnoty osvětlenosti pro 

danou činnost jsou uvedeny v již zmiňované normě ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - 

Osvětlení pracovních prostorů.  Pro dobré osvětlení daného místa je nutné splnit, nejen 

požadavek na osvětlenost, ale také další kvalitativní a kvantitativní požadavky. Hlavními 

parametry určující světelné prostředí jsou rozložení jasu, osvětlenost, osvětlení, směr světla, 

podání barev, barevný tón světla a také miháni světla. 

[1] 

 

2.3 Energetická náročnost, ČSN EN 15193 

Tato norma uvádí dohody a postupy pro stanovení energetických požadavků na osvětlení 

v budovách a popisuje principy metody pro určení spotřeby elektrické energie pro osvětlení 

v budovách. Také poskytuje vodítko pro zavedení limitů spotřeby elektrické energie pro 

osvětlení. Dohody a postupy uvedené v této normě předpokládají, že navržená a instalovaná 

soustava odpovídají požadavkům na kvalitní osvětlení. Pro nové instalace se návrh vypracovává 

podle již zmíněné normy ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů. 

[5] 
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3 Světelné zdroje pro vnitřní osvětlení 

Vnitřní prostory jsou velmi rozsáhlou oblastí osvětlování a jejich různorodost z hlediska 

účel, uspořádání, rozměrů a požadavků na osvětlení je velká, proto nelze vytvořit jednoduchá 

pravidla pro využití jednotlivých typů světelných zdrojů. Při volbě světelného zdroje pro vnitřní 

osvětlovací soustavu se hodnotí jeho světelně technické a technickoekonomické parametry 

podle výchozích požadavků pro návrh. Mezi parametry, které se při volbě posuzují, patří: 

 

- index podání barev (-) 

- teplota chromatičnosti (K) 

- světelný tok (lm) 

- měrný výkon (lm∙W-1
) 

- příkon (W) 

- doba života (h) 

- stabilita světelného toku (časová, teplotní,…) 

- rozměry 

- provozní vlastnosti (funkční spolehlivost, vliv teploty okolí, odolnost proti 

otřesům, vliv četnosti spínání,…) 

- možnosti řízení světelného toku 

- cena 

 

 

Jediným normativním parametrem, který vymezuje použitelnost světelných zdrojů pro 

osvětlení vnitřních prostor je index podání barev Ra. Minimální hodnota indexu podání barev, 

povolena ve vnitřních prostorách je Ra >80. Pro konkrétní zrakové činnosti jsou minimální 

hodnoty indexu podání barev uvedeny v příslušných normách. Z předepsané minimální hodnoty 

indexu vyplývá, že pro osvětlení vnitřních prostor nelze použít libovolný typ světelného zdroje. 

Zásadním parametrem světelných zdrojů je světelný tok, ovlivňující většinu světelně-

technických parametrů 
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Další skupina parametrů světelných zdrojů velmi úzce souvisí s energetickou náročností 

osvětlovacích soustav a provozními náklady. Mezi ně patří měrný výkon, elektrický příkon, 

stabilita světelného toku, doba života a pořizovací cena. 

Trendy v oblasti světelných zdrojů vycházejí ze tří základních aspektů, kterými jsou 

zlepšování kvality osvětlení, účinné využití elektrické energie a ochrana životního prostředí. 

Tyto požadavky lze shrnout do několika bodů: 

 

- náhrada klasických žárovek kompaktními zářivkami a kompaktními zdroji 

LED 

- Vývoj kompaktních zářivek velkých příkonů (80W, 120W) 

- Přechod od lineárních zářivek T8 k zářivkám T5 

- Využívání světelných LED diod v oblasti všeobecného osvětlován 

[1] 
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3.1 Struktura třídění světelných zdrojů 
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3.2 Volba vhodného světelného zdroje podle parametru 

V tabulce 3.1 je uveden stručný rozbor parametrů jednotlivých světelných zdrojů a určení 

vhodnosti pro vnitřní osvětlení. 

 

Tab.3.1 Parametry jednotlivých světelných zdrojů a vhodnost použití ve vnitřních osvětlovacích 
soustavách (červené – nevhodná; zelená – vhodná) 

 

Světelný zdroj 
Ra 

(-) 

Měrný 

výkon 

(lm/W) 

Rychlost 

náběhu/ 

opakova

ný zapal 

Možnost 

stmívání 

Použití 

ve vnitřním 

osvětlení 

Obyčejná žárovka 100 15 rychlý ANO Vhodné 

Halogenová žárovka 100 25 rychlý ANO Vhodné 

Světelné diody (LED) >90 150 rychlý ANO Vhodné 

Směsové výbojky 70 25 rychlá Ne Nevhodné 

Vysokotlaké rtuťové výbojky 60 50-60 pomalá Ne Nevhodné 

Indukční výbojky >80 90 rychlé Ne Nevhodné 

Kompaktní zářivky >80 90 rychlý ANO Vhodné 

Lineární zářivky >80 70 rychlý ANO Vhodné 

Halogenidové výbojky 90 60-130 pomalý ANO Nevhodné 

Nízkotlaké sodíkové výbojky 0 200 Rychlý Ne Nevhodné 

Vysokotlaké sodíkové výbojky 25 200 Pomalá Ne Nevhodné 

 

 

 Z tabulky lze vidět, že vhodnými zdroji pro vnitřní osvětlovací soustavy jsou žárovky, 

LEDky, kompaktní a lineární zářivky a to díky svým světelně technickým parametrů, které 

splňují dnešní požadavky na osvětlení vnitřních prostor. (Ra>80, rychlý náběh/znovu 

zapálení a možnost stmívání). 
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3.2.1 Žárovka 

Obyčejná žárovka je dnes stále nejrozšířenějším světelným zdrojem používaným ve 

vnitřních osvětlovacích soustavách. Mezi její největší výhody patří jednoduchá konstrukce, 

malá hmotnost. Spektrum vyzářeného světla je spojité a má příjemný teplý odstín (teplota 

chromatičnosti 2700-2900K). Vysoký index podání barev Ra=100, zaručí věrohodné podání 

osvětlovaných předmětů. Okamžitý start bez blikání, stabilní svícení bez míhání a téměř 

okamžité ustálení světelného toku po připojení na napájecí napětí jsou další aspekty, které jsou 

nutné pro použití ve vnitřních osvětlovacích soustavách. 

Velkou nevýhodou žárovky však je její malý měrný výkon, relativně krátká doba života a 

velký pokles světelného toku v průběhu života a výrazná závislost parametrů, zejména 

životnosti, na kvalitě napájecího napětí. Účinnost přeměny elektrické energie na energii 

světelnou je u vakuových žárovek je asi 7%. Zbývající energie je spotřebována neefektivně a je 

nutné ji považovat za ztráty. 

[3,9] 

 

Obr. 3.1. Závislost parametrů žárovky na napájecím napětí[3] 
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3.2.2 Halogenová žárovka 

Jedná se žárovky plněné plynem s příměsí halogenů nebo jejich sloučenin. Halogenová 

žárovka má proti obyčejným žárovkám několik dalších výhod, jako například vyšší teplotu 

chromatičnosti, která se pohybuje v intervalu 2900 – 3000K. Má lepší stabilitu světelného toku 

a úbytek světla během života nepřesáhne 5% počáteční hodnoty. Výhodou je také větší účinnost 

přeměny elektrické energie a delší doba života. Nevýhodou halogenových žárovek však je 

zejména mnohem náročnější technologie výroby, zejména u malých příkonů a z toho také plyne 

vyšší cena. Má částečně omezené možnosti stmívání. Při příliš nízkém napětí neprobíhá 

halogenový cyklus a žárovka ztmavne. 

 

Obr. 3.2. Závislost parametrů halogenové žárovky na napájecím napětí[10] 

3.2.3 Světelné Diody LED 

V dnešní době se jedná o nejvýznamnější světelné zdroje pro účely všeobecného 

osvětlování. Použití jednotlivých LED je dnes poměrně omezené, v praxi se využívá seskupení 

do větších celků. Snahou výrobců je také koncipovat nové výrobky tak, aby se daly použít i ve 

stávajících svítidlech. Výhodou těchto světelných zdrojů jsou velmi malé geometrické rozměry 

a tedy neomezená možnost seskupování a vytváření světelný zdrojů různého tvaru výkonu a 

rozměrů. Doba náběhu je kratší než u žárovek a rychlost odezvy je řádově v nanosekundách. 

Jsou plně stmívatelné, beze změny barvy a jsou velmi energeticky úsporné. Měrný výkon u 

bílých diod až 160 lm/W.  Jsou vyráběny LED bílé barvy s velmi dobrou účinností a vysokým 

indexem podání barev. Mají extrémně dlouhý život, podle výrobců až 100tis. hodin, to však 

závisí hlavně na teplotě okolí. Konstrukce je velmi mechanicky odolná a snáší bez problémů 

vibrace a otřesy. Jsou provozně velmi spolehlivé. 

[3,9] 



18 

 

 

 Obr. 3.3. LED žárovka s paticí E27, jako náhrada za obyčejnou nebo halogenovou 

žárovku.[11] 

3.2.4 Kompaktní zářivky 

Kompaktní zářivky se dnes velmi blíží svým světelným tokem, geometrickými rozměry a 

kvalitou podání barev obyčejným žárovkám o příkonu v rozmezí 25 až 200 W. Mezi další 

výhody patří vysoká účinnost přeměny elektrické energie na světelnou, která dosahuje u typů 

s vnějším předřadníkem až 87 lm/W, což je ve srovnání s žárovkou až 80% úspora energie. Mají 

velmi dobrý index podání barev, u speciálních typů Ra = 90. Dokáži vytvořit úplný sortiment 

odstínu bílé, kde teplota chromatičnosti se pohybuje v intervalu od 2700K  až do 6500K. Délka 

života dosahuje až 20 000h.  Mají téměř okamžitý start do 1s a stabilní provoz bez blikání. Další 

výhodou pro použití ve vnitřních osvětlovacích soustavách je jejich možnost práce se stmívači. 

Jejich nevýhodou však je vliv četnosti spínání na délku jejich života. 

 

 Obr. 3.4. Typický vzhled kompaktní zářivky s integrovaným předřadníkem se závitem 

E27. [14] 
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3.2.5 Lineární zářivky 

Zářivka je nízkotlaká rtuťová výbojka, v níž hlavní část světla je vyzařována jednou nebo 

několika vrstvami luminoforu buzeného ultrafialovým zářením výboje. Tyto světelné zdroje 

jsou obvykle trubicové. K hlavním přednostem patří vysoká účinnost přeměny elektrické 

energie na světelnou, která je při vysoké frekvenci napájení až 104 lm/W, při zachování 

vysokého indexu podání barev, který má hodnoty přesahující Ra = 80.  U speciálních typů lze 

dosáhnout až Ra = 98, při velmi dobrém měrném výkonu. Vhodné geometrické parametry 

umožňují seskupení do různých estetických spojitých svítících pásu či ploch. Vyrábějí se ve 

velmi širokém rozsahu příkonů od 4W až po 200W. Teplota chromatičnosti vyzářeného světla je 

v intervalu 2700K – 17 000K. Vynikají dlouhou životností, přesahující až 20 000h.  

Nevýhodou těchto zdrojů je potřeba předřadných startovacích obvodů, které částečně 

snižují měrný výkon osvětlovací soustavy jako celku. Další nevýhodou je stejně jako u 

kompaktních zářivek vliv počtu zapnutí na délce jejich života. 

 

 

 Obr. 3.5. Konstrukce lineární zářivky.[13] 

[3,9] 
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4 Svítidla pro vnitřní osvětlení 

Svítidla jsou zařízení, která rozdělují, filtrují nebo mění světlo vyzařované jedním nebo 

více světelnými zdroji. Pro jejich popis se používá velké množství parametrů. Světelně 

technické parametry se používají pro hodnocení svítidel z hlediska osvětlení. V praxi je nutné 

zohlednit vlastnosti prostředí, ve kterém je svítidlo nainstalováno, a to z pohledu elektrického a 

provozně-technického vlastností. Důležitým parametrem je v dnešní době energetická náročnost 

osvětlovací soustavy, respektive použitých svítidel. Neméně důležitým faktorem je vzhled 

svítidla případě instalace do společenských prostor. 

4.1 Energetická náročnost svítidel 

4.1.1 Příkon 

Jedná se o základní parametr pro hodnocení energetické náročnosti svítidel. Většina 

světelných zdrojů, s výjimkou klasických a halogenových žárovek na síťové napětí, potřebuje 

pro svou funkci předřadné přístroje. Příkon svítidla je tedy elektrický příkon, který je odebírán 

z napájecí sítě pro provoz svítidel a na krytí ztrát v předřadných přístrojích. Na štítku svítidla je 

většinou uveden pouze příkon světelného zdroje. Celkový příkon pak lze zjistit v katalogovém 

listu. Pokud je svítidlo osazeno elektronickým stmívatelným předřadníkem a je spínán pomocí 

řídícího signálu, je předřadník neustále připojen k napájecímu napěti. Při celkovém hodnocení 

energetické náročnosti soustavy je nutné počítat s parazitním ztrátovým příkonem, který svítidla 

odebírají ve vypnutém stavu. Ten je sice malý, ale je odebírán po celou dobu, co jsou svítidla ve 

vypnutém stavu. 

4.1.2 Účinnost svítidla 

Účinnost svítidla udává, jaká část světelného toku světelných zdrojů instalovaných ve 

svítidle je vyzářena do okolního prostoru. 

U svítidel se rozlišují tři druhy účinnosti: 

· Optická účinnost – jedná se o podíl světelného toku svítidla ΦSV měřeného za 

stanovených podmínek a světelného toku, který vyzařují světelné zdroje uvnitř 

svítidla.  

Jelikož světelný tok světelných zdrojů uvnitř svítidla nelze přesně určit požívá se 

v praxi tzv. provozní účinnost. 
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· Provozní účinnost RLO – která se také označuje jako LOR (light output ratio) je 

podílem celkového světelného toku svítidla ΦSV, měřeného za daných podmínek 

s příslušnými světelnými zdroji a předřadníky, a součtu jednotlivých toků těchto 

zdrojů ΦZ, svíticích se stejnými předřadníky mimo toto svítidlo a daných 

podmínek. 

 

(4.1) 

Při uvádění provozní účinnosti může nastat situace, kdy hodnota účinnosti 

bude větší než 100%. Tato situace nastává například u svítidel s lineárními 

zářivkami T5 s krytem. Je to zapříčiněno tím, že světelný tok zářivek měřený 

mimo svítidlo při teplotě 25°C je nižší než světelný tok zářivek při teplotě 35°C, 

což je přibližně teplota uvnitř svítidla. Takový světelný zdroj má tedy při 

skutečném provozu ve svítidle větší světelný tok než při měření mimo svítidlo. 

Je-li optická účinnost svítidla dostatečně velká, může být jeho provozní účinnost 

větší než 100%. 

 

· Pracovní účinnost RLOW – je podíl celkového toku svítidla ΦSV, měřeného za 

daných podmínek s příslušnými světelnými zdroji a předřadníky, a součtu 

jednotlivých toků těchto zdrojů ΦZ, svítících s referenčními předřadníky mimo 

svítidlo za daných podmínek.  

4.1.3 Měrný výkon svítidla 

Pro hodnocení a srovnání energetické náročnosti svítidel se v poslední době začal 

používat parametr označovaný jako měrný výkon, který je analogický s měrným výkonem 

světelných zdrojů. Je dán poměrem světelného toku vyzářeného svítidlem a příkonem svítidla. 

Z pohledu hodnocení energetické náročnosti je měrný výkon průkaznějším parametrem, než 

provozní účinnost svítidla, protože je v něm zahrnut elektrický příkon svítidla. 

 

(4.2) 

Kde je 

l měrný výkon svítidla (lm/W) 

ΦSV světelný tok svítidla (lm) 
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ΦZ světelný tok světelný zdrojů (lm) 

RLO provozní účinnost svítidla (-) 

PSV příkon svítidla (W) 

PZD příkon světelných zdrojů (W) 

PPZ příkon předřadných zařízení 

 

[2,3] 
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5 Energetická náročnost osvětlovacích soustav 

Návrh osvětlení ve vnitřních, ale i ve venkovních prostorech vychází z využití daného 

prostoru, tedy z účelu navrhovaného osvětlení. Podstatou je vytvoření dostatečných světelných 

podmínek pro danou zrakovou činnost. Energetická náročnost daného osvětlení je při 

posuzování osvětlovacích soustav až následným hlediskem, z kterého vyplývá, že 

požadovaných světelných parametrů by mělo být dosaženo nejúčinnějším energetickým 

způsobem. Požadavek na nižší energetickou náročnost nelze nadřazovat nad požadavky světelné 

techniky.  

Pro hodnocení energetické náročnosti budov slouží norma ČSN EN 15193 Energetická 

náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení, kde jsou uvedeny způsoby jak stanovit 

energetickou náročnost osvětlovací soustavy. 

 

5.1 Energetická náročnost budov 

Hodnocení energetické náročnosti osvětlovací soustavy se liší podle toho, zda se hodnotí 

nově realizovaný projekt, nebo zda se jedná o posouzení náročnosti stávající budovy. 

 

Obr. 5.1 Příklad odhadu energetické náročnosti osvětlení jako poměr z celkové spotřeby 

elektrické energie objektu za určité období [7] 

 

V prvním případě, tedy při posouzení nově realizovaného projektu, je přesně znám 

instalovaný příkon osvětlovací soustavy, ale dobu využití a skutečný provozní příkon je potřeba 

zjistit na základě informací o přepokládaném charakteru provozu dané budovy. Spotřeba 

elektrické energie je v tomto případě stanovena odhadem. V případě již existujících budov lze 

energetickou náročnost osvětlení stanovit pomocí měření spotřeby elektrické energie, ale 
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protože ve většině případů není měření spotřeby elektrické energie pro osvětlovací soustavu 

samostatné, je potřeba tento podíl spotřeby opět odhadnout. V obou vyhodnocovaných 

případech se tedy pracuje s přibližnými hodnotami. Proto je důležité pro následný postup při 

hledání úsporných opatření a stanovení jejich návratnosti určení míry nepřesnosti tohoto 

odhadu. 

 

 

 

Obr. 5.1Příklad podrobnějšího zpracování výsledků měření spotřeby elektrické energie pro 

umělé osvětlení v měsíčních časových intervalech ve sledovaném ročním období. [7] 

 

[3,7] 
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5.2 Rozbor možností výpočtů energetické náročnosti osvětlovací soustavy 

Pro stanovení energetické náročnosti budovy výpočtem můžeme využít dvě metody, 

rychlou metodu a podrobnou metodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2. Přehled způsobů stanovení energetické náročnosti osvětlení 

5.2.1 Rychlá metoda  

U tohoto postupu se hodnotí spotřeba elektrické energie budovy jako celku. Tato metoda se 

využívá v případě, kdy jsou známy pouze hodnoty o celkové spotřebě elektrické energie pro 

osvětlení v daném objektu a její podíl na celkové spotřebě objektu je malý. Při této metodě se 

pouze ověří, zda daná spotřeba elektrické energie na osvětlení odpovídá směrným hodnotám 

spotřeby elektrické energie pro daný objekt. 

5.2.2 Podrobná metoda 

Tato metoda umožňuje analyzovat spotřebu elektrické energie pro osvětlení z pohledu 

prostorového a časové distribuce spotřeby elektrické energie pro osvětlení. Při tomto hodnocení 

lze osvětlovací soustavu prostorově rozdělit podle typů prostorů, místností nebo zón. 

Typové místnosti jsou takové prostory, které mají podobný charakter využití, jako jsou 

například komunikační prostory, kancelářské prostory, učebny a jiné. Spotřebu zmiňovaných 

prostorových jednotek pak můžeme posuzovat časově pro jednotlivá údobí, jako celý rok, nebo 

Energetické požadavky na osvětlení 

Výpočet Měření 

Podrobná metoda Rychlá metoda Metoda měření 

(bez period) 
Standartní údaje 

 

roční 

Standartní údaje 

Roční  
Měsíční 
Denní 
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čtvrtletí, měsíce a dny. Tímto způsobem hodnocení získáváme přehled o podílu spotřeby 

elektrické energie jednotlivých prostorových jednotek objektu. 

 

5.3 Spotřeba elektrické energie 

Elektrická energie spotřebována pro osvětlení se skládá ze dvou základních složek. První 

složkou je energie spotřebována pro normální (WL) osvětlení a jako druhou složku uvažujeme 

spotřebu pro napájení nouzových svítidel (WP), pro pokrytí ztrát a také spotřeby pro ovládací 

systémy mimo pracovní dobu. 

 

(5.1) 

Při rychlé metodě určují parametry WL a WP spotřebu celého zkoumaného objektu. Při 

podrobné metodě jde u údaje, které jsou platné pro jednotlivé celky, nebo místnosti a celkovou 

spotřebu vypočteme jako součet všech jednotlivých dílčích spotřeb. 

Složka spotřeby elektrické energie normálního osvětlení WL se vypočítá podle vztahu 

 

(5.2) 

kde je 

Pn celkový instalovaný příkon svítidel (W) 

tD doba provozu s denním světlem (h) 

tN doba provozu bez denního osvětlení (h) 

FD činitel závislosti na denním světle (-) 

FO činitel závislosti na obsazení (-) 

FC činitel konstantní osvětlenosti (-) 

 

 V rovnici (5.2) se respektuje využití denního světla pomocí činitele FD, obsazení 

prostoru činitelem FO a vliv regulace soustavy na konstantní hodnotu osvětlenosti činitel FC. 

 

Ostatní součásti spotřeby, jako jsou spotřeba pro napájení nouzového osvětlení, krytí ztrát a 

spotřeba řídicího systému, označené jako WP se určí pomocí rovnice  
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(5.3) 

kde je 

PPC celkový instalovaný ztrátový příkon ovládacího zařízení (W) 

Pem celkový instalovaný nabíjecí příkon pro svítidla nouzového osvětlení (W) 

tD doba provozu s denním světlem (h) 

tN dobra provozu bez denního světla (h) 

ty standartní roční doba v hodinách, to je 8760h 

tem doba nabíjení nouzového osvětlení (h) 

 

Po stanovení celkové spotřeby elektrické energie pro osvětlení ať už pomocí výpočtu, nebo 
měření se určí měrná spotřeba energie na 1m2

 označována jako LENI. 

 

(5.4) 

Hodnota měrné spotřeby, která se udává číselným ukazatelem energie pro osvětlení LENI 
se porovnává s směrnými údaji, které jsou uvedeny v tab. 5.1. V tab. 5.1. jsou pro každou  
budovu nebo objekt uvedeny směrné hodnoty měrné spotřeby elektrické energie pro tři třídy 
kvality pro manuální ovládaní osvětlení, to je bez řídícího systému, který hlídá hladinu 
konstantní osvětlenosti. Popis těchto tříd kvality osvětlení je uveden v tab. 5.2. Případná 
úsporná opatření jsou navrhována až po vyhodnocení energetické náročnosti celého objektu. 

Tab.5.1 Příklady směrných hodnot měrného instalovaného příkonu svítidel PN a roční 
měrné spotřeby osvětlovací soustavy LENI pro různé typy budov a různé třídy kvality osvětlení. 

[5] 

Typ prostoru 
Třída 
kvality 

Wem 

(kWh∙m-2∙rok
-1) 

WPC 

(kWh∙m-2∙rok
-1) 

PN 

(W∙m-2
) 

LENI 

(kWh∙m-2∙rok
-1) 

Administrativní 
budova 

* 1 5 15 42,1 

** 1 5 20 54,6 

*** 1 5 25 67,1 

Vzdělávací 
budova 

* 1 5 15 34,9 

** 1 5 20 44,9 

*** 1 5 25 54,9 

Zdravotnická 
zařízení 

* 1 5 15 70,6 

** 1 5 25 115,6 

*** 1 5 35 160,6 

Obchodní 
prostory 

* 1 5 15 78,1 

** 1 5 25 128,1 

*** 1 5 35 178,1 
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Pro komplexní hodnocení celkové energetické náročnosti objektu je zapotřebí určenou 

spotřebu elektrické energie na osvětlení W (kWh∙rok
-1) přepočítat na hodnotu udávanou ve 

všeobecně udávaných jednotkách EPLight (GJ∙rok
-1) pomocí vztahu 

 

(5.5) 

Spotřebovaná elektrická energie stanovená rovnicí (5.5) se zahrnuje do celkové energetické 

bilance zkoumaného objektu. 

[3,5] 
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6 Možnosti snížení energetické náročnosti osvětlovacích soustav 

Při určování správného postupu při navrhování úsporných opatření lze vycházet ze 

základního vztahu, který vyjadřuje celkovou spotřebu elektrické energie pro osvětlování za dané 

časové období, například za rok. 

 

(6.1) 

kde je  

Pn celkový provozní příkon svítidel (kW) 

T0 provozní doba (h∙rok
-1

) 

Ze vztahu (6.1) lze vidět, že strategie hledání úsporných opatření ve spotřebě elektrické energie 

pro osvětlování může vycházet z hledání úspor v provozním příkonu, nebo v době využití 

osvětlovací soustavy, případně z kombinace těchto dvou faktorů. 

Úsporná opatření mohou být založena na následujících strategiích: 

· volba osvětlovací soustavy 

· volba technických prostředků 

· kontrola dimenzování osvětlovací soustavy  

· využití denního světla  

· kontrolo přítomnosti osob 

· využití časových režimů 

[3] 

6.1 Volba osvětlovací soustavy 

Osvětlovací soustavy můžeme rozdělovat podle jejich typu a podle jejich charakteru. Oba 

tyto faktory ovlivňují energetickou náročnost osvětlovací soustavy. Hlavní osvětlení, které 

vychází z fyziologických potřeb uživatele, lze realizovat třemi základními způsoby: 

· Celkovou soustavou 

· Odstupňovanou soustavou 

· Kombinovanou soustavou 

Možnosti využití těchto tří typů soustav vychází z aplikační oblasti a charakteru osvětlovaných 

prostorů. Nejvyšší energetickou náročností se vyznačuje celková osvětlovací soustava. Naopak 

nejnižší energetické požadavky vykazuje soustava kombinovaná.  
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Celkové osvětlení zajišťujeme požadovanou horizontální osvětleností s danou 

rovnoměrností osvětlení v daném prostoru. Za požadovanou osvětlenost se považuje předepsaná 

osvětlenost pro nejnáročnější zrakový úkol v daném prostoru. Návrh odstupňované soustavy 

vychází z rozdělení řešeného prostoru do zón. Tyto zóny jsou funkčně vymezené části prostoru, 

které se liší svým charakterem a náročností zrakové činnosti, které jsou v nich vykonávány 

(obr. 6.1).  

 

Obr. 6.1. Příklad půdorysu velkoprostorové kanceláře a jeho možného rozdělení do 

funkčně vymezených zón: varianta a – celková osvětlovací soustava; varianta b – odstupňovaná 

soustava; varianta c – kombinovaná soustava. [7] 

Každou funkčně vymezenou část je nutné přesně popsat z pohledu zrakové činnosti. 

Jedním z pomocných parametrů, který může usnadnit toto zónování je rozložení denní 

osvětlenosti v prostoru. Jako příklad lze uvést aplikaci zónování kanceláře, jejíž prostor můžeme 

rozdělit na pracovní a komunikační zóny. Kombinovaná soustava je kombinací celkové nebo 

odstupňované soustavy a soustavy místního osvětlení. Kombinovaná osvětlovací soustava je 

energeticky nejúčinnějším způsobem osvětlení. Hlavní oblastí využití této soustavy jsou 

prostory, kde se na velké ploše nachází relativně malý počet pracovišť nebo kde jsou pro daný 

zrakový úkol požadovány vysoké hladiny osvětlenosti. Na obr. 6.1 je uveden příklad kanceláře. 

Požadovanou osvětlenost 500 lx v místě pracovního úkolu, lze dosáhnout celkovou osvětlovací 

soustavou (a), soustavou odstupňovanou (b) nebo kombinovanou soustavou (c). Již jen 

z jednoduché úvahy o osvětlovaných plochách zón a požadovaných hladinách osvětlenosti 
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vyplývá, že energetická náročnost kombinované osvětlovací soustavy je ve srovnání s celkovou 

soustavou osvětlení přibližně poloviční. 

6.2 Volba technických prostředků 

Základními technickými prostředky, které vytvářejí osvětlovací soustav a ovlivňují její 

energetickou náročnost, jsou světelné zdroje, předřadné přístroje, svítidla a řídicí systémy. 

Světelné zdroje se z hlediska účinnosti přeměny elektrické energie na energii světelnou 

posuzují pomocí měrného výkonu η (lm/W). 

U skupiny světelných zdrojů, které mají vlastní reflektor používané pro směrové 

osvětlení, například ve výstavních nebo obchodních prostorech, není pro posuzování jejich 

energetické účinnosti zásadní měrný výkon, ale osová svítivost a úhel poloviční svítivosti. 

Technické parametry, kterými se popisují světelné zdroje, se uvádějí pro definované podmínky 

okolí a jejich měření se provádí mimo svítidlo. Při provozu ve svítidle se parametry některých 

světelných zdrojů mění, například vlivem teploty (zářivky, LED). 

 Některé druhy světelných zdrojů potřebují pro svou funkci předřadné přístroje, které 

zajišťují start a stabilní provoz takového světelného zdroje, nebo přizpůsobují napájecí napětí a 

proud. Z energetického hlediska se předřadné přístroje hodnotí podle zkratového příkonu PZ 

(W). Příkon světelného zdroje se ve většině případů uvádí bez ztrát v předřadném přístroji. Při 

porovnávání energetické náročnosti různých typů světelných zdrojů je proto třeba uvažovat 

nejen příkon samotného světelného zdroje, ale i příkon všech po provoz hodnoceného zdroje 

nezbytných předřadných zařízení.  

 

Obr. 6.2. Příklad osvětlení kanceláře celkovou osvětlovací soustavou s podhledovými 

svítidly [3] 
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Z pohledu energetického hodnocení svítidel je důležitým parametrem účinnost ηSV (%), 

který udává podíl výstupního světelného toku svítidla a světelného toku světelného zdroje 

změřeného za daných podmínek mimo svítidlo. Dalším podstatným parametrem je charakter, 

kterým svítidlo vyzařuje světelný tok. Tento parametr se popisuje křivkami svítivosti, které 

ukazují rozložení světelného toku vyzářeného do daného prostoru. 

 

Pro hodnocení energetické náročnosti technických prostředků pro daný účel je 

nejvhodnější posuzovat svítidlo jako celek. Určitým ukazatelem může být měrný výkon svítidla 

označený l (lm/W), který je dán poměrem výstupního světelného toku svítidla (lm) a 

elektrického příkonu svítidla (W). Podobně lze vyhodnotit energetickou náročnost celé 

osvětlovací soustavy měrným výkonem osvětlovací soustavy (lm/W), který je opět dán 

poměrem světelného toku vyzářeného všemi svítidly soustavy a celkovým elektrickým 

příkonem. Na obrázku 6.2 je znázorněn příklad osvětlení kanceláře podhledovými svítidly. 

V tabulce 6.2 je uvedena energetická náročnost takovéto osvětlovací soustavy pro různé typy 

podhledových svítidel. 

Tab 6.2. Energetická náročnost osvětlení kanceláře (obr.6.2.) osvětlené na konstantní 

hladinu osvětlenosti různými typy podhledových svítidel [3] 

Svítidlo předřadník 
n 

(ks) 

η 

(%) 

Pi 

(W) 

p1 

(W/m
2
) 

p2 

(W/m
2
/100lx) 

4x18 W elektromagnetický 27 62 2376 20 3,7 

4x14 W elektronický 27 85 1755 15 2,7 

2x28 W Elektronický 21 85 1300 10 2 

 

 

Při využití řídicího systému pro plynulou regulaci osvětlení dochází ke snižování 

měrného výkonu osvětlovací soustavy (lm/W). To je dáno tím, že závislost mezi výstupním 

světelným tokem a příkonem soustavy není lineární. Při velkém omezení světelného roku pod 

úroveň 20% maximální hodnoty je pokles měrného výkonu tak velký, že takto provozovaná 

osvětlovací soustava je velice nehospodárná z pohledu energetické náročnosti. 



33 

 

6.3 Dimenzování osvětlovací soustavy 

Výsledná hodnota osvětlenosti na srovnávací rovině, nebo v místě daného zrakového 

úkolu je na začátku provozu osvětlovací soustavy vždy vyšší, než jsou hodnoty uvedené 

v normách. Je to z důvodu, že požadované parametry osvětlení musí být dodrženy po celou 

dobu životnosti osvětlovací soustavy. Protože dochází ke stárnutí osvětlovací soustavy, musí být 

tato soustava na začátku předimenzována.  Další důvod ,proč  jsou hodnoty parametru osvětlení 

vyšší, je ten, že světelné zdroje a svítidla se vyrábějí v pevně daných výkonový řadách a proto 

nelze přesně dosáhnout požadovaných světelných parametrů a je nutné zvolit nejbližší vyšší 

výkonovou řadu daného technického zařízení. 

V praxi se také můžeme setkat s prostory s proměnlivým dispozičním uspořádáním. 

Například ve velkou kancelář zle jednoduše změnit na několik menších buněk a naopak. Proto 

musíme při návrh osvětlení vždy počítat s nejnepříznivější variantou. Pokud se pak prostorové 

uspořádání lišší od této nejnepříznivější situace dochází ke zvyšování hodnot světelně 

technických parametrů a tedy k dalšímu předimenzování osvětlovací soustavy. Tento probléme 

však lze vyřešit použitím stmívatelných svítidel připojených na řídící systéme osvětlení, který je 

schopen vyrovnat průběžný pokles světelného toku postupným zvyšování příkonu svítidel tak, 

aby byly zachovány požadované parametry na osvětlení. 

6.4 Využití denního světla 

Při posuzování osvětlení daného prostoru nebo místa zrakového úkolu se nerozlišuje, zda 

je požadovaných hodnot dosaženo umělým nebo denní světlem. Proto dobře navržené denní 

osvětlení daného prostoru může výrazně snížit požadavky na dobu provozu soustavy umělého 

osvětlení. V případě, že v řešeném prostoru je dostatek denního osvětlení lze dosáhnout výrazné 

úspory elektrické energie kontrolou úrovně denního osvětlení za pomocí řídicího systému. Na 

základě informací získaných ze světelných čidel je možné osvětlovací soustavu ovládat 

skokově, nebo regulovat plynulým řízením výstupního světelného toku. Volba způsobu regulace 

souvisí s použitými světelnými zdroji a je dána technickou i finanční náročností navrhovaného 

úsporného opatření. 

[3] 
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7 Řízení osvětlovací soustavy 

Současná legislativa klade vyšší nároky na snížení spotřeby elektrické energie a tím 

snížení nákladů na provoz budov a tedy i šetření životního prostředí. V EU je přibližně 14% 

elektrické energie spotřebováno pro osvětlení z toho polovina je využívána pro komerční účely, 

kde je ukryt velký potenciál úspor. Řízení osvětlení přispívá významnou měrou k optimálnímu 

osvětlení, zvýšení bezpečnosti na pracovišti, zlepšení světelných podmínek ve školách a 

podobně.  Řízením osvětlení však lze také uspořit až 80% energie potřebné pro osvětlování. 

V řízení osvětlovacích soustav lze využít tato opatření: 

· Digitálními elektronickými předřadníku nahradit tradiční magnetické předřadníky u 

světelných zdrojů T8. 

· Detekovat přítomnost – v případech, kdy osvětlení má být zapnuto pouze za 

přítomnosti osob. 

· Udržování přednastavené úrovně osvětlenosti v soustavách, kde je využívána 

kombinace umělého a denního osvětlení. Umělé osvětlení přispívá k zachování 

požadovaných hodnot osvětlenosti v daném prostoru. 

· Zahrnutí osvětlovací soustavy do systému techniky budovy, která kromě ovládání 

samotné osvětlovací soustavy ovládá také ostatní pevně připojené spotřebiče, jako 

například žaluzie, rolety, markýzy, okna, dveře, ale také řízení procesů ventilace, 

chlazení vytápění, požární signalizace a další. 

Při tomto systémovém přístupu k projektování komerčních budov, nebo jiných objektů, 

není nutné aby všechny tyto funkce byly řízeny pomocí jediného řídicího systému, je ale 

vhodné, aby všechny dílčí systémy spolupracovaly a vzájemně se doplňovaly. Tímto řízením 

pak lze dosáhnout velkých energetických úspor. 

Poskytnutí správného osvětlení ve správnou dobu a na správném místě zaručuje to, aby 

byla energie spotřebována pouze v nejnižší nezbytně nutné míře. V konceptu osvětlovací 

soustavy je nutné rozhodnout, zda bude ovládání manuální nebo automatické. 
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7.1 Manuální ovládání osvětlovací soustavy 

Základem manuálního ovládání je akční zásah člověk podle informací, které má 

k dispozici a které vyhodnotí podle svých zkušeností a podle předpisu vytvořeného pod daný 

prostor. 

7.1.1 Tlačítkový ovladač 

Pro řízení osvětlení lze využít stávající běžné tlačítkové ovladače v kombinaci 

s digitálním předřadníkem. Většina dnešních analogových i digitálních předřadníků je vybavena 

funkcí Switch-Control, která umožňuje zapínat, vypínat nebo plynule regulovat zářivkové i 

LED světelné zdroje v rozsahu 1 až 100%. Toto řešení je vhodné pro jednoduché aplikace, kde 

osvětlení vytváří příjemné prostředí s minimálními nároky na obsluhu, například ložnice, 

obývací pokoje a podobně. 

7.1.2 Tlačítkový ovladač a digitální vstupní jednotka 

Pro řízení osvětlovacích soustav je výhodným řešením digitální adresovatelné rozhraní 

DALI (Digital Addressable Lightnig Interface). Digitální vstupní jednotka DALI a standartní 

tlačítko spolu tvoří inteligentní prvek pro ovládání osvětlovací soustavy v různých prostorách. 

Uživatel má možnost stiskem toho tlačítka navolit předem nastavené světelné režimy, případně 

přidržením ovládat větší skupinu svítidel pro dosažení požadovaných hodnot osvětlenosti. U 

této aplikace je nutné použít napájecí zdroje pro napájení řídící sběrnice DALI. Tyto napájecí 

zdroje jsou vyráběny tak, aby šly umístit do svítidla nebo do rozvaděče. Osvětlení lze ovládat 

z několika míst s možností nastavení různých parametrů pro jednotlivé ovládací prvky. (např.: 

spínač u dveří zapne svítidla na 100%, a spínačem u nočního stolku lze stejná svítidla rozsvítit 

na 20%.) 

7.1.3 Digitalní ovladač DALI 

Digitální ovladač zajišťuje vysokou funkčnost a flexibilitu použití. Umožňuje vyvolávat 

předem nadefinované světelné režimy z místa, kde je naistalován, nebo dálkově pomocí IR 

signálu z dálkového ovladače. Digitálním ovladačem lze ovládat až 8 samostatný sekcí svítidel. 

Pro ovládání osvětlovací soustavy postačí jeden digitální ovladač, oproti 8 klasicky 

instalovaným spínačům. Další výhodou je možnost regulace jasu svítidel. Dnes jsou již 

tlačítkové panely nahrazovány dotykovými displeji. 
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7.2 Automatické udržování požadované úrovně 

7.2.1 Senzor osvětlení 

V osvětlovací soustavě, která jsou tvořena kombinací denního světla a umělého osvětlení, 

lze automaticky udržovat přednastavenou úroveň osvětlenosti pomocí umělého osvětlení 

v závislosti na denním světle. Úroveň osvětlenosti je v určitém prostoru snímána pomocí 

senzoru, který je umístěn ve svítidle nebo v podhledu. Signál ze senzoru je předán do 

elektronického předřadníku, který pak ovládá umělé osvětlení. Senzor tedy dává povel 

předřadníku k regulačnímu zásahu v soustavě. Pokud budou použity analogové předřadníky je 

nutné soustavu zapínat a vypínat klasickým vypínačem. Řídící vedení pro analogový předřadník 

nesmí být vedeno společně s napájecím vedením z důvodu rušení signálu pro řízení. 

  

7.2.2 Multisenzor osvětlení 

Multisenzor snímá několik vzájemně fyzikálně odlišných vjemů. Multisenzor pro osvětlení 

obsahuje snímač osvětlenosti a snímač pohybu a ve spolupráci s předřadníkem DALI zajišťuje 

v soustavě několik funkcí: 

· Udržuje nastavenou úroveň osvětlenosti umělého osvětlení v závislosti na denním 

světle 

· Automatické sepnutí osvětlení za přítomnosti osob, pokud jsou světelné podmínky 

nedostačující a automatická vypnutí v situaci, kdy jsou světelné podmínky 

dostačující. 

Vedení sběrnice DALI, jde v tomto případě vést společně s napájecím vedením jedním kabelem. 

Doporučené průřezy vodičů pro sběrnici jsou 0,5 – 1,5 mm
2, podle délky vedení. Maximální 

délka sběrnice je 300m a dovolený úbytek napětí je 2 V. 

 

[3] 
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8 Porovnání energetické náročnosti standartní a moderní osvětlovací 

soustavy z naměřených dat a vypočtených hodnot 

K měření spotřeby elektrické energie byla využita soustava instalována v objektu odborného 

školicího střediska pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů členů MSDK v areálu VŠB – TU 

Ostrava, Fakulty Stavební. Budova je umístěna na okraji sídliště. 

 

 

 

 

Obr. 8.1 Budova odborného školicího střediska v areálu VŠB-TU Ostrava s instalovaným 
měřicím přístrojem pro měření osvětlenosti na venkovní nezastíněné rovině umístěném na 

konstrukci balkónu. [12] 

 

8.1 Popis měřící soustavy 

Pro měření byla použita místnost 204, která má plochu 19,25 m2
, v 2 NP objektu na obr. 

8.1, která slouží jako učebna. Jedná se o místnost vybavenou osvětlovací soustavou řízenou na 

konstantní osvětlenost pomocí komponent sběrnicového systému KNX. Místnost je vybavena 

senzorem osvětlení a čtyřmi kusy stmívatelných zářivkových svítidel ThornJupiter2 (2x28W). 
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8.1.1 Svítidlo ThornJupiter2 

Jupiter II je možno buď přisadit, nebo zavěsit, lze jej instalovat jednotlivě, v souvislých 

řadách nebo v základních geometrických konfiguracích a je navíc k dispozici v šedé nebo bílé 

barvě. Trvalý fotometrický výkon Jupiter II pokračuje v tradici dobrého jména svítidla Jupiter. 

Štíhlý design svítidla a použití zdrojů T16 jakož i jeho vynikající fotometrický výkon, jsou 

výsledkem úsilí výzkumného a vývojového oddělení firmy Thorn. Flexibilní upevnění pro 

snadnější specifikaci Svítidla Jupiter II jsou k dispozici jako samostatná svítidla nebo svítidla 

pro zapojení do souvislých řad a systémů. Systémové verze dovolují snadné elektrické zapojení 

spolu s různými možnostmi mechanického upevnění v závislosti na způsobu použité instalace. 

Volitelné spojovací moduly, rohové 90°, T- a X-spojky dále zvyšují možnosti kombinací. 

Svítidla nyní využívají odnímatelnou optiku, která je zárukou dlouhodobé flexibility a nízkých 

nákladů. Pokud by se změnily nároky na osvětlení (třeba při přeměně kancelářských prostor na 

sklad), stačí pouze vyměnit příslušenství a samozřejmě i způsob upevnění). 

 

 

Obr. 8.2. Svítidlo Jupiter II od výrobce THORN. [8] 
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Přisazená verze, která neposkytuje nepřímé osvětlení, má dva vstupní otvory pro kabel a 

zaklapávací otvory pro rozpěrku, která se připevní na zadní část tělesa. Těleso se pak upevní 

pomocí šroubů ke stropu a zajistí posuvnými podložkami ve tvaru podkovy, takže ruce zůstávají 

volné pro provedení elektrické instalace.  

Závěsná verze obsahuje drážku vedoucí skrze zadní (horní) část tělesa, dovolující světlu 

směřovat i vzhůru. Když se vloží ovladač nepřímého osvětlení (k dispozici jako příslušenství) 

do drážky nepřímého osvětlení, světlo je lépe směrováno a osvětluje tak horní povrch místnosti 

mnohem rovnoměrněji. 

[8] 

 

V osvětlovací soustavě byly použity 4 svítidla Thorn Jupiter II. (2 x 28W). Tento příkon 

svítidel uváděný výrobcem je však zavádějící. Po detailnějším nastudování katalogového listu 

svítidla a katalogového listu elektronického stmívatelného předřadníku jsem zjistil, že celková 

spotřeba svítidla není uváděných 2x28W tedy 56W, ale má hodnotu 62,1W. Tato hodnota je 

uvedena v tabulce na 1. straně přílohy 11.2 – Katalogový list - PCA T5 EXCEL one4all. Dále 

jsem zjistil, že v pohotovostním režimu má toto svítidlo jako celek spotřebu 0,5W. 
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8.1.2 Uspořádání měřící a osvětlovací soustavy 

Na obr. 8.2 je znázorněno rozmístění čidel (čidla č. 1. - 5.), svítidel v místnosti a také 

čidlo pro měření osvětlenosti na venkovní nezastíněné rovině (čidlo č. 11). Čidla jsou propojena 

sběrnici RS485 s využitím volných tras ve strukturované kabeláži, měřící počítač je umístěn v 1 

NP v místnosti s datovým rozvaděčem.  

 

Obr. 8.2 Místnost 204 – místnost s regulovanou osvětlovací soustavou.[12] 

 

8.2 Určení energetické náročnosti osvětlovací soustavy z naměřených dat  

Data z dlouhodobého měření vyhodnocována v následující kapitole jsou z měsíce Únor 

2016. Záznam dat probíhal 24 hodin denně po 10 minutových intervalech. Soustava je 

v provozu 24 hodin denně. Naměřená data jsou uvedena v příloze č. 11.1 této diplomové práce, 

jedná se o záznam jednoho měřícího dne, tedy 24 hodin. Konkrétně se jedná o úterý 2.2.2016.V 

tento den byl zaznamenán nejvyšší špičkový odběr elektrické energie, kdy světelná soustava jela 

na 62% svého instalovaného příkonu. Celý záznam měření je přiložen jako elektronická příloha, 

díky své délce není vhodný pro tisk. 
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Obr. 8.3 Graf závislosti příkonu osvětlovací soustavy na denní době ze dne 2. 2. 2016 

 

Na obrázku 8.3 můžeme vidět příklad spotřeby elektrické energie světelné soustavy za 24 

hodin. Tento graf je ze dne 2. 2. 2016. Data z tohoto dne jsou uvedeny v příloze 11.1. 

Z grafu lze vyčíst, že osvětlovací soustavy je v provozu 12 hodin denně a to od 6:00 do 

18:00. V nočních hodinách (od 18:00 do 6:00 následujícího dne) je soustava úplně vypnutá. 

Světelná soustava je řízená na konstantní osvětlenost 500 lx. Můžeme vidět, že největší odběr 

energie je v ranních a večerních hodinách, to je způsobeno nedostatkem denního světla. V 12:00 

hodin je odběr energie nejnižší, což je způsobeno tím, že v tuto dobu bylo v místnosti dostatečné 

množství denního světla a osvětlovací soustava byla pomocí regulace vypnuta. Její odběr však 

není nulový. To je způsobeno tím, že i přes „vypnutá“ světla má regulovaná osvětlovací 

soustava odběr neboli ztráty. Podle výrobce odebírá každé svítidlo v stand-by režimu 0,5W, což 

znamená, že tato soustava by měla mít odběr 2W v pohotovostním režimu. Podle naměřených 

dat však soustava odebírá téměř 5W. 
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8.2.1 Soustava s omezenou dobou provozu na 12 hodin – řízená na konstantní 

osvětlenost 

Pro vyhodnocení dat spotřeby elektrické energie pro osvětlení učebny v tomto případě 

jsem uvažoval provoz soustavy v časovém intervalu od 6:00 do 18:00, což je 12 hodin. 

V nočních hodinách, což je od 18:00 do 6:00 následujícího dne jsem uvažoval, že osvětlovací 

soustava je úplně vypnutá a tudíž neodebírá žádnou energii. Tento režim provozu je znázorněn 

v předchozí kapitole v grafu na obrázku 8.3 Po dobu provozu je tato soustava řízená na 

konstantní osvětlenost 500lx. V tabulce 8.1 jsou uvedeny hodnoty naměřených dat pro 12 

hodinovou variantu provozu se soustavou řízenou na konstantní osvětlenost. 

 

Tab. 8.1Vyhodnocená data spotřeby elektrické energie osvětlovací soustavy v 12 hodinovém 

řízeném režimu. 

Měřené hodnoty - ÚNOR 2016, 12 hodinový provoz s řízením na konstantní osvětlenost 

Příkon svítidel 224 W 

Příkon osvětlovací soustavy 248,4 W 

Doba provozu osvětlovací soustavy 347,91 h 

Doba svícení 275,37 h 

Doba v pohotovostním režimu 72,54 h 

Maximální odběr soustavy v % 61,2 % 

Maximální odběr soustavy 152,02 W 

Minimální odběr soustavy v % 2 % 

Minimální odběr soustavy 4,96 W 

Celkové spotřeba elektrické energie 29,44 kWh 

 

Pro srovnání s normovanými údaji a dalšími výpočty je nutné určit spotřebu elektrické 

energie pro osvětlení na 1m2
 plochy místnosti za dané časové období, tato hodnota je 

označována jako LENI faktor. 
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8.2.2 Soustava s omezenou dobou provozu na 12 hodin – bez řízení na konstantní 

osvětlenost 

Pro vyhodnocení dat spotřeby elektrické energie pro osvětlení učebny v tomto případě 

jsem uvažoval, stejně jako v předchozím případě provoz soustavy v časovém intervalu od 6:00 

do 18:00, což je 12 hodin. V nočních hodinách, což je od 18:00 do 6:00 následujícího dne, je 

soustava opět vypnutá. Osvětlovací soustava není řízená na konstantní osvětlenost, pouze 

dochází k jejímu zapínání při nevyhovujících světelných podmínkách a vypínání při 

dostatečném množství denního světla. V zapnutém stavu uvažuji jako odběr 100% 

instalovaného výkonu svítidel a ve stavu vypnutém uvažuji nulový odběr. V tabulce 8.2 jsou 

uvedeny hodnoty zpracovaných dat měření pro 12 hodinovou variantu provozu se soustavou bez 

řízení na konstantní osvětlenost. 

 

 

Obr. 8.4 Graf příkonu světlené soustavy bez řízení na konstantní osvětlenost za jeden den 
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Tab. 8.2 Vyhodnocená data měření spotřeby elektrické energie osvětlovací soustavy v 12 

hodinovém režimu bez řízení na konstantní osvětlenost. 

Měřené hodnoty - ÚNOR 2016, 12 hodinový provoz bez řízení na konstantní osvětlenost 

Příkon osvětlovací soustavy 224W 

Příkon osvětlovací soustavy 248,4 W 

Doba provozu osvětlovací soustavy 347,9 h 

Maximální odběr soustavy v % 100 % 

Maximální odběr soustavy 224 W 

Minimální odběr soustavy v % 0 % 

Minimální odběr soustavy 0 W 

Celkové spotřeba elektrické energie 86,42 kWh 

 

Stejně jako v předchozím případě určím spotřebu elektrické energie pro osvětlení na 1m2
 

plochy místnosti za měsíc únor. 

 

 

Z vyhodnocení dvou případů naměřených dat, kdy v případě prvním byla soustava 

regulovaná na konstantní osvětlenost a v případě druhé, kdy soustava je pouze spínána při 

nedostatečných světelných podmínkách vidíme, že spotřeba elektrické energie osvětlovací 

soustavy je v druhém případě téměř trojnásobná a to i za uvažováni faktu že řízená soustava má 

odběr i v pohotovostním režimu. 
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8.3 Určení energetické náročnosti osvětlovací soustavy podle ČSN EN 

15193. 

Při výpočtu jsem vycházel v této části ze vztahů uvedených v české státní normě ČSN EN 

15193. Tyto vztahy jsou také uvedeny v kapitole č.5. Vycházel jsem z úvahy, že elektrické 

energie spotřebována pro osvětlení se skládá ze dvou složek. První složkou je energie 

spotřebována pro normální osvětlení WL a druha složka je pro pokrytí ztrát a pro napájení 

ovládacího systému. 

Určení celkové spotřeby elektrické energie 

 

(8.1) 

Složka spotřeby elektrické energie normálního osvětlení WL se vypočítá podle vztahu 

 

 

 

 (8.2) 

Instalovaný příkon svítidel, který uvádí výrobce je (2x28W), což je pro celou osvětlovací 

soustavu 224W, tento příkon je však pouze příkon světelných zdrojů. Ve skutečnosti má naše 

svítidlo osazené tímto světelným zdroje celkový příkon Pn 62,1W, což je pro celou osvětlovací 

soustavu 248,4W. Hodnoty příkonů svítidel jsou uvedeny v příloze 11.1 této diplomové práce. 

Doba provozu s denním světlem tD, byla určena na 72,5 hodiny a doba provozu bez denního 

světla tN je 275,4 hodiny. 

Činitel závislosti na denním světle FD určíme ze vztahu (8.3), který je uveden v normě 

ČSN EN 15193 pro měsíční metodu určení činitele závislosti na denním světle. 

 

 

 (8.3) 

Kde FDS je činitel přestupu denního světla, který určuji podle tabulky C.2b normy ČSN 

EN 15193, tato tabulka je uvedena v příloze 11.3. Při určení konkrétní hodnoty indexu 
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vycházím ze známých parametrů. Z tabulky volím hodnoty pro konstantní osvětlenost 500lx a 

pro naší zeměpisnou šířku, přibližně 49°. Stupeň pronikaní denního světla volí středním, protože 

přístup denního světla do místnosti je ze dvou světových stran, ale otvory pro průchod světla, 

ještě zmenšené okenním rámem, jsou malé v poměru k ploše venkovních stěn. Hodnotu indexu 

přístupu denního světla volím 0,67. Jedná se o střední hodnotu mezi hodnotami uváděnými pro 

Bratislavu – 48° a Frankfurt – 50° šířky. 

Činitel ovládání umělého osvětlení FDC závislého na denním světle určíme z tabulky 9, 

kapitoly C.4 normy ČSN EN 15193. Tabulka je uvedena v příloze 11.4. Stejně jako 

v předchozím případu, určení indexu pronikání denního světla, volím střední hodnotu  pro 

automatické ovládání v závislosti na denním světle. Hodnotu indexu ovládání umělého osvětlení 

volím 0,77. 

Protože celé měření a vyhodnocení probíhalo v měsíčním intervalu, je nutné zvolit 

hodnotu indexu měsíčního redistribučního činitele cDS. Tento indexe určuji z tabulky C.10 

uvedené v příloze 11.4. Stejně jakou v předchozích případech volím střední hodnotu indexu a 

beru v úvahu naší zeměpisnou šířku. Hodnotu tedy volím 0,81. 

Pro stanovení činitele závislosti na obsazení F0 jsem vycházel ze stejné normy jako 

v předchozích případech. Hodnotu indexu určuji z tabulky D. 1 v příloze 11.5 jako hodnotu pro 

systém bez automatické detekce přítomnosti osob s přídavným automatickým signálem pro 

celkové vypnutí, volím tedy hodnotu indexu 0,95. 

 

Index činitele konstantní osvětlenosti určím podle přílohy E a F z normy ČSN EN 15193 

a to z F.1 uvedené v příloze 11.6. V tomto případě volím hodnotu indexu 0,9, která je určená 

pro systém s automatickou regulaci na konstantní osvětlenost. 

  

Ostatní součásti spotřeby, jako jsou krytí ztrát a spotřeba řídicího systému, označené jako 

WP se určí pomocí rovnice (8.4). Příkon pro napájení nouzových svítidel uvažuji nulový 

(Pem=0), protože ve zkoumané soustavě nejsou žádná nouzová světla.  

 

 

(8.4) 
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Spotřeba svítidel v pohotovostním režimu uvádí výrobce pro jedno svítidlo 0,5W, pro naši 

reálnou osvětlovací soustavu to jsou tedy 2W. Hodnoty tD a tN jsou stejné jako v (8.2), ty je 

měsíční doba v hodinách, pro měsíc únor v roce 2016 to je 696 hodin. 

 

Celkovou spotřebu elektrické energie určíme podle rovnice (8.1) 

 

 

Spotřebu elektrické energie vztáhnu opět k 1m
2
 osvětlované plochy pro srovnání 

s předchozími případy. 

 

(8.5) 
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9 Závěr 

V teoretické části této diplomové práce se zabývám problematikou energetické náročnosti 

osvětlovacích soustav. Jsou zde uvedeny normativní požadavky na osvětlení vnitřních prostor. 

Dále se zabývám rozborem vhodných, či nevhodných, světelných zdrojů pro vnitřní osvětlení. 

Vytvořil jsem tabulku s typickými parametry pro dané světelné zdroje a určil podle nich 

vhodnost těchto zdrojů pro použití ve vnitřních osvětlovacích soustavách. Zabývám se zde také 

vhodným výběrem svítidla s ohledem na jeho světelně technické parametry, metodami určení 

energetické náročnosti osvětlovací soustavy, které jsou pak aplikovány v praktické části této 

práce. Je zde uveden možný způsob úspory elektrické energie pro osvětlení, který byl dokázán 

provedeným měřením a následným zpracováním dat. 

V praktické části této diplomové práce se zabývám analýzou dat z dlouhodobého měření ve 

vzorové učebně již zmiňované budovy. Jsou zde uvedeny 3 případy pro určení energetické 

náročnosti jedné osvětlovací soustavy. Výsledné hodnoty určené měřením nebo výpočtem pro 

jednotlivé konfigurace soustavy jsou shrnuty v tabulce 9.1. 

9.1 Vyhodnocení naměřených dat za měsíc Únor 2016 

Z naměřených dat jsem určoval energetickou náročnost pro dvě různé situace využití 

osvětlovací soustavy. V první situaci jsem uvažoval, že osvětlovací soustava je v provozu 12 

hodin denně a je regulované na konstantní osvětlenost. V případě druhém jsem uvažoval, že 

soustava je pouze automaticky spínána na 100% při nedostatečných světelných podmínkách. 

Tab.9.1 Spotřeba elektrické energie určená z naměřených dat pro dva různé způsoby 

řízení

Typ osvětlovací soustavy 

Celková 

spotřeba 

energie 

(kWh) 

LENI                 

(kWh∙m-2∙měsíc-1
) 

Doba provozu na 12 hodin – řízená na konstantní 

osvětlenost 
29,44 1,52 

Doba provozu na 12 hodin – bez řízení na konstantní 

osvětlenost 
86,42 4,49 
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Obr. 9.1 Graf příkonu světlené soustavy v procentech instalovaného výkonu za měsíc únor 
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Z tabulky 9.1 je  vidět jaké množství elektrické energie ušetříme při použití automaticky 

regulované osvětlovací soustavy na konstantní osvětlenost. Regulovaná osvětlovací soustava je 

o 66% úspornější. 

Z obrázku 9.1 vidíme, že osvětlovací soustava je pro tuto místnost předimenzovaná. Při 

regulaci na konstantní osvětlenost 500 lx vidíme, že soustava jede ve svém maximálním odběru 

přibližně na 60%. Tento fakt nemusí však být vnímán jako chyba, ale ponechání záměrné 

rezervy světelného výkonu pro případ, že by došlo ke změně využití místnosti, například jako 

laboratoře, kde jsou požadavky na osvětlení vyšší.  

Dále můžeme vidět, že křivka odběru elektrické energie je pro jednotlivé dny značně 

rozdílná, což je dáno například oblačnosti v jednotlivých dnech. Při vyšší oblačnosti je méně 

denního světla, proto osvětlovací soustava odebírá větší výkon a opačně. 

 

9.2 Porovnání naměřených hodnot s výpočtem podle normy ČSN EN 

15193 

Pro výpočet energetické náročnosti jsem postupoval podle normy ČSN EN 15193. Jako 

příkon osvětlovací soustavy jsem uvažoval 100% možného instalovaného příkonu. 

 

Tab.9.2 Porovnání spotřeby elektrické energie určené měřením a výpočtem podle ČSN EN 

15193 

Typ osvětlovací soustavy 
Celková spotřeba 

energie (kWh) 

LENI    

(kWh∙měsíc-1∙m-2
) 

Energetická náročnost určená měřením 29,44 1,52 

Energetická náročnost určená výpočtem podle 

normy ČSN EN 15193 – 100% příkonu 
65,63 3,41 

Energetická náročnost určená výpočtem podle 

normy ČSN EN 15193 – 60% příkonu 
39,66 2,05 
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Z tabulky 9.2 vidíme, že reálná naměřená spotřeba elektrické energie pro provoz dané 

osvětlovací soustavy je výrazně menší, než vypočtená hodnota. To je způsobeno tím, že při 

výpočtu jsem uvažoval příkon světelné soustavy jako 100% příkonu instalovaných svítidel. Ale 

jak bylo uvedeno výše, provozovaná soustava je předimenzovaná a jede na 60%. Po zhodnocení 

tohoto faktu jsem určil výpočtem spotřebu elektrické energie pro 60% příkonu svítidel a 

hodnota LENI faktoru a spotřeby elektrické energie se výrazně přiblížila hodnotám naměřeným. 

I přes toto zohlednění je vypočtená hodnota větší než hodnoty spotřeby elektrické energie 

fyzicky naměřené. To může být způsobeno několika faktory. Jeden z nich je volba indexů pro 

výpočet spotřeby elektrické energie uvedené v kapitole 8.3, které jsem volil z tabulek 

uvedených v příslušných přílohách. Dalším faktorem může být vliv počasí, kdy v daném měsíci 

byly lepší světelné podmínky a větší množství denního světla. 
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P�ÍLOHA 11.1 

Záznam 24 hodin m��ení spot�eby energie osv�tlovací soustavy
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P�ÍLOHA 11.2 

Katalogový list - PCA T5 EXCEL one4all 



Data sheet 09/11-789-3  We reserve the right to make technical changes without prior notice.

Lamp Ballast

wattage 

W

type type article 

number

length

L

mm

fixing

centres

D mm

weight

kg

circuit

power

W 2

lamp

power

W 2

current

at 230 V / 50 Hz

A 2

 

at 230 V / 50 Hz

tc point

°C

temperature  

range

°C 1

1x14 T5 PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 22176178 360 350 0.25 16.3 14 0.08 0.95 80 -25 ! +60

2x14 T5 PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 22176179 360 350 0.28 31.7 2x14 0.15 0.97 80 -25 ! +60

1x24 T5 PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 22176178 360 350 0.25 25.8 23 0.12 0.97 80 -25 ! +60

1x24 TC-L PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 22176178 360 350 0.25 25.5 22 0.12 0.97 80 -25 ! +60

2x24 T5 PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 22176179 360 350 0.28 52.1 2x23 0.23 0.98 85 -25 ! +60

2x24 TC-L PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 22176179 360 350 0.28 51.5 2x22 0.23 0.98 85 -25 ! +60

1x21 T5 PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 22176176 360 350 0.25 23.8 21 0.11 0.95 85 -25 ! +60

2x21 T5 PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 22176177 425 415 0.35 46.0 2x21 0.21 0.97 80 -25 ! +60

1x39 T5 PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 22176176 360 350 0.25 42.3 38 0.20 0.97 85 -25 ! +60

1x40 TC-L PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 22176176 360 350 0.25 42.6 40 0.19 0.97 80 -25 ! +60

2x39 T5 PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 22176177 425 415 0.35 84.1 2x38 0.38 0.99 85 -25 ! +60

1x28 T5 PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 22176174 360 350 0.26 30.9 28 0.15 0.95 80 -25 ! +60

2x28 T5 PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 22176175 425 415 0.35 62.1 2x28 0.28 0.97 80 -25 ! +60

1x54 T5 PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 22176174 360 350 0.26 59.5 54 0.27 0.98 85 -25 ! +60

2x54 T5 PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 22176175 425 415 0.35 118.4 2x54 0.53 0.99 85 -25 ! +55

1x35 T5 PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp X 22176172 360 350 0.27 38.8 35 0.18 0.97 80 -25 ! +60

2x35 T5 PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp X 22176173 425 415 0.34 76.4 2x35 0.33 0.97 80 -25 ! +60

1x49 T5 PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp X 22176172 360 350 0.27 53.7 49 0.24 0.97 80 -25 ! +60

2x49 T5 PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp X 22176173 425 415 0.34 105.6 2x49 0.47 0.98 85 -25 ! +60

1x80 T5 PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp X 22176172 360 350 0.37 86.9 80 0.39 0.98 85 -25 ! +60

2x80 T5 PCA 2/80 T5 EXCEL one4all lp 3 22176053 425 415 0,35 164,5 2x80 0,75 0,99 80 -25 ! +50

Electronic ballasts for dimming to 1 %

Linear lamps T5, 16 mm high efficiency, high output

PCA T5 EXCEL one4all lp  14–80 W 220–240 V 50/60/0 Hz

T5, TCL

1 10 °C to ta max: normal diming operation

 -25 °C to +10 °C: dimming operation from 100 % to 30 %.  

 -25 °C to +10 °C, dimming below 30 %: Ballast could shut down but will not cause failure. This applies to AC and DC operation.

2 valid at 100 % light output

3 single wattage ballast, corridorFUNCTION V1, power consumption in standby mode <0.5 W (< 0.8 W by switchDIM, DSI and corridorFUNCTION)

world first: first processor-controlled ballast with 

x inside

operation of T5 lamps of the same length  

(e.g. FH 28 W / FQ 54 W)

automatic lamp detection and operation with correct 

lamp parameters

average service life = 50,000 h (at ta max. with a 

failure rate ≤ 0.2 % per 1,000 operating hours)

dimming range from 1–100 %

lamp friendly warm start within 0.5 s with AC and 

0.2 s with DC

power consumption in standby mode < 0.5 W

disturbance free precise control with a digital signal 

(DSI), switchDIM or DALI (Digital Addressable 

Lighting Interface)

fully digital lamp management for flash-free starting 

at any dimming level

operating frequency ~40–100 kHz

integrated SMART interface

Intelligent Voltage Guard (overvoltage indication and 

undervoltage shutdown)

Intelligent Temperature Guard 

(overtemperature protection)

automatically triggered adjustable emergency  

light value for DC and rectified AC voltage

SMART Heating Concept for optimum filament  

heating at any dimming level and cut off the 

electrodes at approx. 90 % dimmlevel for maximum 

energy efficiency

plugADDRESSING

Extensive feedback functions and adjustable 

parameters:

OEM-specific reserved memory for storing customer 

data in the ballast

extensive diagnostic options

Packaging:

360 mm housing

box of 10

76 boxes/pallet

760 pieces/pallet

425 mm housing

box of 25

33 boxes/pallet

825 pieces/pallet

Standards:

EN 55015

EN 55022

EN 60929

EN 61000-3-2

EN 61347-2-3

EN 61547

Suitable for emergency 

installations according  

to EN 50172

the emergency light value can be set between  

1 % and 100 %

backwards compatibility adjustable

DALI-MEMORY and corridorFUNCTION 

with 3 preprogrammed profiles
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side fixing feature side fixing feature

RoHS

PHA
SED

PHA
SED
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SEDarticle article 

numbernumber

PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp XX 22176178 360 350 0.25 16.3 14 0.08 0.95 80 -25 22176178 360 350 0.25 16.3 14 0.08 0.95 80 -25 

PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp XX

PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp X

1x24 TC-L PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp X

T5T5 PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp XX

2x24 TC-L2x24 TC-L PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp 

1x21 T5 PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp 

2x212x21 T5T5 PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp 

1x391x39 T5T5 PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp 

1x40 TC-L1x40 TC-L PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp 

2x39 T5T5 PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp 

1x281x28 T5 PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp 

2x282x28 T5 PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp 

1x541x54 T5 PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp 

T5T5

T5T5PHA
SEDfully digital lamp management for flash-free starting fully digital lamp management for flash-free starting 

(overtemperature protection)(overtemperature protection)

automatically triggered adjustable emergency automatically triggered adjustable emergency 

light value for DC and rectified AC voltagelight value for DC and rectified AC voltage

SMART Heating Concept for optimum filament SMART Heating Concept for optimum filament 

heating at any dimming level and cut off the heating at any dimming level and cut off the 

electrodes at approx. 90electrodes at approx. 90% dimmlevel for maximum% dimmlevel for maximum

energy efficiencyenergy efficiency

plugADDRESSINGplugADDRESSING

Extensive feedback functions and adjustable Extensive feedback functions and adjustable 

parameters:parameters:

OEM-specific reserved memory for storing customer OEM-specific reserved memory for storing customer 

data in the ballastdata in the ballast

extensive diagnostic optionsextensive diagnostic options

OU
T

Intelligent Voltage Guard (overvoltage indication and nd 

the emergency light value can be set between the emergency light value can be set between 

1% and 100% and 100%%

backwards compatibility adjustablebackwards compatibility adjustable

DALI-MEMORY and corridorDALI-MEMORY and corridor

with 3 preprogrammed profiles
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Electronic ballasts for dimming to 1 %

Linear lamps T5, 16 mm high efficiency, high output

The ballast lumen factor for AC operation (AC-BLF) does not alter from Un = 198 V AC to Un = 254 V AC.

The ballast lumen factor for DC operation (DC-BLF) on the basis of an automatic power reduction of the ballasts 

(default value is 70 %) will be smaller than AC. It does not alter in the DC operating range (198–280 V DC).

Mains currents in DC operation (at 70 % light output):

Harmonic distortion in the mains supply (at 230 V / 50 Hz):

Ballast lumen factor AC operation (AC-BLF) EN 60929 8.1:

Lamp starting characteristics:

Warm start

Starting time 0.5 s with AC

Starting time 0.2 s with DC

Start at any dimming level

AC operation:

Mains voltage

220–240 V 50/60 Hz

198–264 V 50/60 Hz including safety  

tolerance (±10 %)

202–254 V 50/60 Hz including performance  

tolerance (+6 % / -8 %)

DC operation:

220–240 V 0 Hz

198–280 V 0 Hz certain lamp start

176–280 V 0 Hz operating range

Use in emergency lighting installations according to  

EN 50172 or for emergency luminaires according  

to EN 61347-2-3 appendix J.

Our ballasts are construed to operate DC voltage and 

pulsed DC voltage.

To operate ballasts with pulsed DC voltage the polarity 

is absolute mandatory.

Light output level in DC operation:

Programmable from 0 % to 100 %

Programming by extended DSI or DALI signal 

(16 bit).

Default value is 70 %

In DC operation dimming mode can be activated.

Emergency units:

The “PCA T5 EXCEL one4all lp x” ballasts are 

compatible with all emergency units from Tridonic. 

See the table in the data sheet. Also all “5-pole” 

emergency units can be used. When used with other 

emergency units tests are necessary.

Temperature range:

Unlimited dimming range from 10 °C to ta max.  

-25 °C to +10 °C: dimming operation from 100 %  

to 30 %. If dimm level goes below 30 % malfunction  

possible, but no electronic ballast damage.  

This applies to AC and DC operation.

Lamp type recognition:

Each of the lamps for wich the control gear is designed 

will be operated correctly according the lamp 

specifications. The currently used lamp is recognised 

during the start up process.

To avoid an incorrect lamp recognition due to fast 

multiple ON / OFF switches, new lamp data are only 

restored if the lamp has operated for at least 5 

seconds.

wattage

W

lamp

type

Ballast

type

Mains current at  

Un = 220 V DC

Mains current at  

Un = 240 V DC

1x14 T5 PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 0.06 A 0.06 A

2x14 T5 PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 0.12 A 0.12 A

1x24 / 1x24 T5 / TC-L PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 0.10 A / 0.10 A 0.09 A / 0.09 A

2x24 / 2x24 T5 / TC-L PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 0.20 A / 0.20 A 0.18 A / 0.18 A

1x21 T5 PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 0.09 A 0.08 A

2x21 T5 PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 0.17 A 0.16 A

1x39 / 1x40 T5 / TC-L PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 0.15 A / 0.15 A 0.14 A / 0.14 A

2x39 T5 PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 0.30 A 0.28 A

1x28 T5 PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 0.11 A 0.11 A

2x28 T5 PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 0.21 A 0.20 A

1x54 T5 PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 0.21 A 0.20 A

2x54 T5 PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 0.42 A 0.38 A

1x35 T5 PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp X 0.14 A 0.13 A

2x35 T5 PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp X 0.26 A 0.24 A

1x49 T5 PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp X 0.18 A 0.17 A

2x49 T5 PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp X 0.36 A 0.33 A

1x80 T5 PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp X 0.30 A 0.27 A

2x80 T5 PCA 2/80 T5 EXCEL one4all lp 0.79 A 0.72 A

wattage

W

lamp

type

Ballast

type THD 3 5 7 9 11

1x14 T5 PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 10.2 5.4 6.1 3.2 2.2 1.6

2x14 T5 PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 7.8 4.3 2.5 2.5 2.7 2.2

1x24 / 1x24 T5 / TC-L PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 6.1 / 6.9 4.6 / 5.8 1.1 / 1.1 1.2 / 1.4 1.2 / 1.2 1.2 / 1.3

2x24 / 2x24 T5 / TC-L PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 4.8 / 8.5 3.2 / 6.2 1.4 / 1.8 2.0 / 2.7 1.3 / 1.9 1.2 / 1.7

1x21 T5 PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 8.1 5.9 2.4 2.5 2.5 1.6

2x21 T5 PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 7.2 3.6 4.4 2.5 1.5 1.5

1x39 / 1x40 T5 / TC-L PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 7.0 / 6.2 5.5 / 4.7 1.1 / 0.7 2.1 / 1.4 1.5 / 1.0 1.3 / 0.9

2x39 T5 PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 5.3 4.0 2.5 1.8 0.6 0.9

1x28 T5 PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 9.74 3.93 3.39 2.68 2.52 2.44

2x28 T5 PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 10.0 7.3 1.7 2.1 2.2 1.9

1x54 T5 PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 5.6 3.5 1.5 1.6 1.1 1.3

2x54 T5 PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 8.9 8.5 1.4 1.5 0.7 0.7

1x35 T5 PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp X 9.1 6.0 4.2 2.2 1.9 1.8

2x35 T5 PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp X 8.7 7.2 1.4 1.4 1.4 0.9

1x49 T5 PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp X 9.6 7.8 4.3 1.8 1.0 1.0

2x49 T5 PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp X 7.8 7.5 0.6 1.1 0.6 0.7

1x80 T5 PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp X 8.1 7.8 1.6 0.6 0.5 0.6

2x80 T5 PCA 2/80 T5 EXCEL one4all lp 6.8 5.4 4.1 0.8 0.8 0.7

wattage

W

lamp

type

Ballast

type

AC-BLF at  

Un = 230 V AC

1x14 T5 PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 1.00

2x14 T5 PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 0.99

1x24 / 1x24 T5 / TC-L PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 1.01 / 1.04

2x24 / 2x24 T5 / TC-L PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 1.02 / 1.02

1x21 T5 PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 1.03

2x21 T5 PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 1.02

1x39 / 1x40 T5 / TC-L PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 1.02 / 0.97

2x39 T5 PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 1.02

1x28 T5 PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 1.00

2x28 T5 PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 1.01

1x54 T5 PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 1.00

2x54 T5 PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 1.01

1x35 T5 PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp X 0.99

2x35 T5 PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp X 0.98

1x49 T5 PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp X 1.02

2x49 T5 PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp X 1.00

1x80 T5 PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp X 1.02

2x80 T5 PCA 2/80 T5 EXCEL one4all lp 1.00
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7

DA

DA

+

–

PHA
SED

The ballast lumen factor for AC operation (AC-BLF) The ballast lumen factor for AC operation (AC-BLF) 

Programming by extended DSI or DALI signal

In DC operation dimming mode can be activated.In DC operation dimming mode can be activated.

The “PCA T5 EXCEL one4all lp The “PCA T5 EXCEL one4all lp xx” ballasts are ” ballasts are 

compatible with all emergency units from Tridonic. compatible with all emergency units from Tridonic. 

See the table in the data sheet. Also all “5-pole” See the table in the data sheet. Also all “5-pole” 

emergency units can be used. When used with other emergency units can be used. When used with other 

emergency units tests are necessary.emergency units tests are necessary.

Temperature range:Temperature range:

Unlimited dimming range from 10Unlimited dimming range from 10

-25-25 °C t°C to +10o +10 °C: dimming oper

to 30to 30%. If dimm level goes below 30%. If dimm level goes below 30

possible, but no electronic ballast damage. possible, but no electronic ballast damage. 

This applies to AC and DC operation.This applies to AC and DC operation.PHA
SED
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PHA
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PHA
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PHA
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PHA
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PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp 

PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp 

TC-L PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp X

TC-L PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp X

T5T5 PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp X

T5T5 PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp 

1x401x40 T5T5 / TC-L PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp 

2x39 T5T5 PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp 

1x28 T5T5 PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp 

2x282x28 T5T5 PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp 

1x541x54 T5 PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp 

2x54 T5 PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp 

1x351x35 T5T5 PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp 

2x352x35 T5T5 PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp 

1x49 T5T5

2x49 T5T5

1x801x80 T5T5

2x80 T52x80 T5

PHA
SED

OU
T

or AC operation (AC-BLF) EN 60929 8.1:or AC operation (AC-BLF) EN 60929 8.1:OU
T
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T0.12 A0.10 A / 0.10 A 0.09 A / 0.09 A0.10 A / 0.10 A 0.09 A / 0.09 A

0.20 A / 0.20 A 0.18 A / 0.18 A0.20 A / 0.20 A 0.18 A / 0.18 A

0.08 A

0.16 A0.16 A

0.15 A / 0.15 A 0.14 A / 0.14 A0.15 A / 0.15 A 0.14 A / 0.14 A

0.30 A0.30 A 0.28 A0.28 A

0.11 A0.11 A 0.11 A0.11 A

0.21 A 0.20 A

0.21 A 0.20 A

0.42 A 0.38 A

0.14 A0.14 A 0.13 A

0.26 A0.26 A

XX 0.18 A0.18 A

XX 0.36 A0.36 A

PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp XX 0.30 A0.30 A

PCA 2/80 T5 EXCEL one4all lp 00.79 A.79 AOU
T

OU
T

OU
T

OU
T

OU
T

OU
T
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Electronic ballasts for dimming to 1 %

Linear lamps T5, 16 mm high efficiency, high output

1) SMART-LS II lp: article number 86458258

DSI PCA T5 EXCEL one4all lp X

switchDIM PCA T5 EXCEL one4all lp X

DALI PCA T5 EXCEL one4all lp X

2

3

4

6

7
DSI

DA / D1

DA / D2

N

L

2

3

4

6

7

DA

DA

DA

DA

2

3

4

6

7
DALI

Dimming:

Dimming curve is adapted to the eye sensitiveness.

Dimming range 1 % to 100 %

Digital control with: 

DSI signal: 8 bit Manchester Code 

Speed 1 % to 100 % in 1.4 s

DALI signal: 16 bit Manchester Code 

Maximum speed 1 % to 100 % in 550 ms  

(adjustable between 50 ms and 90 s) 

Programmable parameter: 

Minimum dimming level 

Maximum dimming level 

Default minimum = 1 %  

Default maximum = 100 %

Control input (DA/D1, DA/D2):

Digital DALI/DSI signal or a push-to-make switch 

(switchDIM) can be wired on the same terminals 

(DA and DA).

Digital signal DALI/DSI:

The control input is non-polar and protected against 

accidental connection with a mains voltage up to 

264 V. The control signal is not SELV. Control cable has 

to be installed in accordance to the requirements of 

low voltage installations. 

Different functions depending on each module.

SMART interface:

An additional interface for the direct connection of 

the SMART-LS II lp1) light sensor. The sensor registers 

actual ambient light and maintains the individually 

defined lux level. 

After every mains reset the SMART interface auto-

matically checks for an installed sensor. With the 

sensor installed the PCA T5 EXCEL one4all lp x 

automatically runs in the constant lux level mode.

ON/OFF switch via mains, switchDIM or DALI/DSI 

signal.

DALI/DSI signal = 0 switches off,

DALI/DSI signal ≥ 1 switches on. 

With relative DALI dimming commands (e.g. up, down 

etc.) or switchDIM signals it is possible to change the 

controlled light level temporarily.  

Temporarily means that after a switching cycle OFF/

ON command the ballast will start at the preset value 

determined by the SMART-LS II lp. The installation of 

the two wire bus is according to the appropriate low 

voltage regulations.

switchDIM:

Integrated switchDIM function allows a direct  

connection of a push to make switch for dimming  

and switching.

Loading of automatic circuit breakers:

Automatic circuit breaker type C10 C13 C16 C20 B10 B13 B16 B20

Installation " 1.5 mm2 1.5 mm2 1.5 mm2 2.5 mm2 1.5 mm2 1.5 mm2 1.5 mm2 2.5 mm2

PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 50 80 110 135 25 40 75 90

PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 24 34 48 52 12 17 24 26

PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 34 50 76 86 17 25 38 43

PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 16 22 32 36   8 11 16 18

PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 24 34 48 52 12 17 24 26

PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 16 22 32 34   8 11 16 17

PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp X 16 24 32 38   8 12 16 19

PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp X 16 22 32 34   8 11 16 17

PCA 2/80 T5 EXCEL one4all lp 10 14 20 22   5   7 10 11

Continuous operation: to calculate the protective saftey switch see main current, page 1

Brief push (< 0.6 s) switches ballast ON and OFF. The 

ballasts switch-ON at light level set at switch-OFF.

When the push to make switch is held, PCA ballasts 

are dimmed. After repush the PCA is dimmed in the 

opposite direction.

The switchDIM fade time is set to 3 s from min. to 

max. in the factory settings. With a 20 s push to the 

push to make switch this fade time can be changed 

to 6 s. In this instance the switchDIM application will 

be synchronized to 50 % light level after 10 s and after 

20 s the light level rises to 100 % with the new fade 

time.

At every synchronizsation (10 s keystroke) the device 

will reset to 3 s (factory setting) 

In installations with PCAs with different dimming levels 

or opposite dimming directions (e.g. after a system 

extension), all PCAs can be synchronized to 50 %  

dimming level by a 10 s push.

Use of push to make switch with indicator lamp is not 

permitted.

switchDIM and corridorFUNCTION are very simple tools 

for controlling ballasts with conventional momentary-

action switches or motion sensors.

To ensure correct operation a sinusoidal mains voltage

with a frequency of 50 Hz or 60 Hz is required at the 

control input.

Special attention must be paid to achieving clear zero 

crossings. Serious mains faults may impair the opera-

tion of switchDIM and corridorFUNCTION.

Backwards compatibility:

With a simple key combination a PCA T5 EXCEL 

one4all lp x can be reset as a normal PCA EXCEL 
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PCA T5 EXCEL one4all lp
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Dimming characteristics as seen by the human eye

DSI

Dimming characteristics 

PCA T5 EXCEL one4all lp

lp from the previous generation. Synchronisation 

simply has to take place three times within one  

minute (3 x 10 s). 

To activate the “x” settings again, synchronisation 

has to take place four times within one minute.

PHA
SED

1) SMART-LS II lp: article number 86458258T-LS II lp: article number 86458258SMAR

With relative DALI dimming commands (e.g. up, down With relative DALI dimming commands (e.g. up, down 

etc.) or switchDIM signals it is possible to change the etc.) or switchDIM signals it is possible to change

controlled light level temporarily. 

Temporarily means that after a switching cycle OFF/Temporarily means that after a switching cycle OFF/

ON command the ballast will start at the preset value ON command the ballast will start at the preset value 

determined by the SMART-LS II lp. The installation of determined by the SMART-LS II lp. The installation 

the two wire bus is according to the appropriate low the two wire bus is according to the appropriate lo

voltage regulations.

switchDIM:switchDIM:

Integrated switchDIM function allows a direct Integrated switchDIM function allows a direct 

connection of a push to make switch for dimming connection of a push to make switch for dimming 

and switching.and switching.PHA
SED

PHA
SED

Loading of automatic circuit breakers:Loading of automatic circuit breakers:

Automatic circuit breaker typeAutomatic circuit breaker type

Installation Installation ""

PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp 

are dimmed. After repush the PCA is dimmed in the 

The switchDIM fade time is set to 3The switchDIM fade time is set to 3 s frs from min. to om min. to 

max. in the factory settings. With a 20max. in the factory settings. With a 20 s push ts push to the o the 

push to make switch this fade time can be changed push to make switch this fade time can be changed 

s. In this instance the switchDIM application wills. In this instance the switchDIM application will

be synchronized to 50be synchronized to 50% light level aft% light level after 10 s and afts and after 

s the light level rises ts the light level rises to 100o 100% with the new fade% with the new fade

At every synchronizsation (10At every synchronizsation (10 s keystroke) the device eystroke) the device 

will reset to 3will reset to 3 s (facts (factory setting) ory setting) 

In installations with PCAs with different dimming lIn installations with PCAs with different dimming l

or opposite dimming directions (e.g. after a system or opposite dimming directions (e.g. after a system 

extension), all PCAs can be synchronized to 50extension), all PCAs can be synchronized to 50

dimming level by a 10dimming level by a 10 s push.s push.

Use of push tUse of push to make switch with indicator lamp is not o make switch with indicator lamp is not 

permitted.permitted.

switchDIM and corridorFUNCTION are very simple toolswitchDIM and corridorFUNCTION are very simple tool

for controlling ballasts with conventional momentarfor controlling ballasts with conventional momentar

action switches or motion sensors.action switches or motion sensors.

To ensure correct operation a sinusoidal mains voltTo ensure correct operation a sinusoidal mains volt

with a frequency of 50 Hz or 60 Hz is required at twith a frequency of 50 Hz or 60 Hz is required at t

OU
T

s) switches ballast ON and OFF. The . The s) switches ballast ON and OFF

ballasts switch-ON at light level set at switch-OFF.

When the push to make switch is held, PCA ballasts OU
T

OU
T

100 90 80 70 60 50 40 30 20 15 10100 90 80 70 60 50 40 30 20 15 10 5 4 3 25 4 3 2OU
T

OU
T

OU
T

dimming level in %dimming level in %

lp from the previous generation. Synchronisation lp from the previous generation. Synchronisation 

simply has to take place three times within one simply has to take place three times within one 

minute (3minute (3 x 10 s). s). 

To activate the “To activate the “xx

has to take place four times within one minute.has to take place four times within one minute.
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Electronic ballasts for dimming to 1 %

Linear lamps T5, 16 mm high efficiency, high output

Intelligent Temperature Guard

The intelligent temperature guard protects the  

PCA T5 EXCEL one4all lp x from thermal over-

heating by reducing the output power or switching 

off in case of operation above the thermal limits of 

the luminaire or ballast. Depending on the luminaire 

design, the ITG operates at about 5 to 10 °C above Tc 

temperature.

Intelligent Voltage Guard

Intelligent Voltage Guard is the name of the new 

electronic monitor from Tridonic. This inno vative 

feature of the PCA family of control gear from Tridonic 

immediately shows if the mains voltage rises above or 

falls below certain thresholds. Measures can then be 

taken quickly to prevent damage to the control gear.

If the mains voltage rises above approx. 305 V (volt-

age depends on the ballast type), the lamp starts 

flashing on and off.

This signal “demands” disconnection of the  

power supply to the lighting system.

The active-current-control of these control gears  

is protected against failure caused by the high mains 

currents generated as a result of mains undervolt-

age. The switch off level depends on lamp wattage 

and is typically < 140 V.

plugADDRESSING – simple handling, comissioning 

and wiring

The new plug&play solution simplifies handling.  

By attaching different colored marked plugs to the 

SMART-Interface, group addresses are assigned to  

the PCA T5 EXCEL one4all lp x.

This supersedes a single addressing and the devices 

can be put into operation without any additional 

programming. Another significant advantage of this 

concept is in case of exchange and no limits to 64 

DALI addresses. Ideal for RGB applications and cost-

effective system solutions with simple controllers.

Simple – Quick – Plug & Play!

ADDRESSING

plug

corridorFUNCTION

The corridorFUNCTION can be programmed in two 

different ways.

To program the corridorFUNCTION by means of soft-

ware a DALI-USB interface is needed in combination 

with a DALI PS. The software can be the configTOOL, 

the pcaCONFIGURATOR or the corridorFUNCTION 

CONFIGURATOR.

To activate the corridorFUNCTION without using  

software a voltage of 230 V simply has to be applied 

for five minutes at the switchDIM connection. 

The unit will then switch automatically to the  

corridorFUNCTION. 

Note: If the corridorFUNCTION is wrongly activated 

in a switchDIM system (for example a switch is used 

instead of pushbutton), there is the option of installing 

a pushbutton and deactivating the corridorFUNCTION 

mode by five short pushes of the button within three 

seconds.

The corridorFUNCTION V2 offers the added benefit of 

a second and third preprogrammed profile, which can 

be activated by the corridorFUNCTION plugs. It is also 

possible to combine the corridorFUNCTION with the 

SMART-LS II lp light sensor.

Application and functionallity of profiles see user 

manual.

Operating voltage:

Wattage W lamp

type

Ballast

type Uout

1x14 T5 PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 400 V

2x14 T5 PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 400 V

1x24 / 1x24 T5 / TC-L PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 400 V / 400 V

2x24 / 2x24 T5 / TC-L PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp X 400 V / 400 V

1x21 T5 PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 400 V

2x21 T5 PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 400 V

1x39 / 1x40 T5 / TC-L PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 400 V / 400 V

2x39 T5 PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp X 400 V

1x28 T5 PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 430 V

2x28 T5 PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 430 V

1x54 T5 PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 430 V

2x54 T5 PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp X 430 V

1x35 T5 PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp X 430 V

2x35 T5 PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp X 430 V

1x49 T5 PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp X 430 V

2x49 T5 PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp X 430 V

1x80 T5 PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp X 430 V

2x80 T5 PCA 2/80 T5 EXCEL one4all lp 430 VPHA
SED

a second and third preprogrammed profile, which can 

be activated by the corridorFUNCTION plugs. It is also 

possible to combine the corridorFUNCTION with the possible to combine the corridorFUNCTION with the 

SMART-LS II lp light sensor.SMART-LS II lp light sensor.

Application and functionallity of profiles see user Application and functionallity of profiles see user 
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Uout

400 V

400 V400 V

XX 400 V / 400 V400 V / 400 V

PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp XX 400 V / 400 V400 V / 400 V

PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp XX 400 V400 V

PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp XX

PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all lp XX

PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp X

PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp X

PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp X

PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp XX

PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp XX

PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp XX

PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp X

T5 PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp 

T5T5 PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp 

T5T5 PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp 

2x80 T5 PCA 2/80 T5 EXCEL one4all lpPCA 2/80 T5 EXCEL one4all lp

OU
TThe intelligent temperature guard protects the 

 from thermal over from thermal over

heating by reducing the output power or switching heating by reducing the output power or switching 

off in case of operation above the thermal limits of off in case of operation above the thermal limits o

the luminaire or ballast. Depending on the luminaire the luminaire or ballast. Depending on the luminair

design, the ITG operates at about 5 to 10design, the ITG operates at about 5 to 10 °C above T°C above Tc °C above T

plugADDRESSING – simple handling, comissioning plugADDRESSING – simple handling, comissioning 

and wiringand wiring

The new plug&play solution simplifies handling. The new plug&play solution simplifies handling. 

By attaching different colored marked plugs to the By attaching different colored marked plugs to the 

SMART-Interface, group addresses are assigned to SMART-Interface, group addresses are assigned to 

the PCA T5 EXCEL one4all lp the PCA T5 EXCEL one4all lp 

This supersedes a single addressing and the devices This supersedes a single addressing and the devices 

can be put into operation without any additional can be put into operation without any additional 

programming. Another significant advantage of this programming. Another significant advantage of this 

concept is in case of exchange and no limits to 64 concept is in case of exchange and no limits to 64 

DALI addresses. Ideal for RGB applications and cost

effective system solutions with simple controllers.OU
T

alling alling 

a pushbutton and deactivating the corridorFUNCTION a pushbutton and deactivating the corridorFUNCTION 

mode by five short pushes of the button within three mode by five short pushes of the button within three 

The corridorFUNCTION V2 offers the added benefit of The corridorFUNCTION V2 offers the added benefit of 
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RFI:

Connection to the lamps of the hot leads must  

be kept as short as possible

Mains leads should be kept apart from lamp leads 

(ideally 5–10 cm distance)

Do not run mains leads adjacent to the  

electronic ballast

Twist the lamp leads

Keep the distance of lamp leads from the  

metal work as large as possible

Mains wiring to be twisted when through wiring

Keep the mains leads inside the luminaire as short 

as possible

General advise:

Electronic ballasts are virtually noise free.  

Magnetic fields generated during the ignition cycle  

can cause some background noise but only for a  

few milliseconds.

  For further technical information please visit www.tridonic.com

Programming:

With appropriate software and a USB interface  
different functions can be activated and various  
parameters can be configured in the new  
PCA T5 EXCEL one4all lp x. All that is needed  
is a DALI-USB and the software.

configTOOL

Full version for programming all the functions  
and parameters.

pcaCONFIGURATOR

For programming the corridorFUNCTION, device  
configuration (fade time, ePowerOnLevel, etc.)  
DC level, compatibility settings, and startup date  
and for resetting.
Maximum amount of ballast see DALI/DSI specifica-
tion.

corridorFUNCTION CONFIGURATOR

For activating and deactivating the corridorFUNCTION 
and for project-specific programming of the  
PCA T5 EXCEL one4all lp x units.
Maximum amount of ballast see DALI/DSI specifica-
tion.

Wiring diagram for programming

Wiring advice:

The lead length is dependent on the capacitance of the cable.

Ballast Terminal  Maximum capacitance allowed

Type Cold Hot Cold Hot

PCA 1/xx T5 EXCEL one4all lp X 11, 12 9, 10 200 pF 100 pF

PCA 2/xx T5 EXCEL one4all lp X 11, 12, 13, 14 9, 10, 15, 16 200 pF 100 pF

With standard solid wire 0.5/0.75 mm² the capacitance of the lead is 30–80 pF/m.  
This value is influenced by the way the wiring is made. 
Lamp connection should be made with symmetrical wiring.
Hot leads (9, 10, 15, 16) and cold leads (11, 12, 13, 14) should be separated as much as possible.
When using two or more dimmable ballasts in one luminaire with separate dimming controls, the lamp leads 
must be kept separate.

Dimmable ballasts from Tridonic have to be earthed.

Installation instructions:

Wiring type and cross section:

The wiring can be solid cable with a cross section of 
0.5 to 0.75 mm² for push terminal and 0.5 mm² for 
IDC terminal. For the push-wire connection you have  
to strip the insulation (8–9 mm).

PCA T5 EXCEL one4all lp X 1x14–80 W PCA T5 EXCEL one4all lp X 2x14–49 W

PCA T5 EXCEL one4all lp 2/80 W

Loosen wire through 
twisting and pulling

Electronic ballasts for dimming to 1 %

Linear lamps T5, 16 mm high efficiency, high output
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* * control signal

* leads 9, 10: keep wires short, max. 1.0 m

 leads 11, 12: max. 2.0 m; ballast must be earthed

* * digital signal (DSI), DALI or switchDIM
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max. 64 ECGs (DALI)

* * control signal

* leads 9, 10, 15, 16: keep wires short, max. 1.0 m

 leads 11, 12, 13, 14: max. 2.0 m; ballast must be earthed

* * digital signal (DSI), DALI or switchDIM
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8 – 9 mm

wire preparation:
0.5 – 0.75 mm² 

Dimmable ballasts from Tridonic have to be earthed.

Isolation and electric strength testing of 

luminaires:

Electronic devices can be damaged by high voltage. 
This has to be considered during the routine testing of 
the luminaires in production.

According to IEC 60598-1 Annex Q (informative only!) 
or ENEC 303-Annex A, each luminaire should be sub-
mitted to an isolation test with 500 V DC for 1 second. 
This test voltage should be connected between the 
interconnected phase and neutral terminals and the 
earth terminal. 
The isolation resistance must be at least 2 MΩ.

As an alternative, IEC 60598-1 Annex Q describes a 
test of the electrical strength with 1500 V AC (or 1.414 
x 1500 V DC). To avoid damage to the electronic 
devices this test must not be conducted.PHA

SEDConnection to the lamps of the hot leads must Connection to the lamps of the hot leads must 

Mains leads should be kept apart from lamp leads Mains leads should be kept apart from lamp leads 

Do not run mains leads adjacent tDo not run mains leads adjacent to the o the 

Keep the distance of lamp leads from the Keep the distance of lamp leads from the 
metal work as large as possiblemetal work as large as possible
Mains wiring to be twisted when through wiringMains wiring to be twisted when through wiring
Keep the mains leads inside the luminaire as short Keep the mains leads inside the luminaire as short 
as possibleas possible

General advise:General advise:

Electronic ballasts are virtually noise free. Electronic ballasts are virtually noise free. 
Magnetic fields generated during the ignition cycle Magnetic fields generated during the ignition cycle 
can cause some background noise but only for a can cause some background noise but only for a 
few milliseconds.few milliseconds.

Programming:Programming:

With appropriate software and a USB interface With appropriate software and a USB interface 
different functions can be activated and various different functions can be activated and various 
parameters can be configured in the new parameters can be configured in the new 
PCA T5 EXCEL one4all lp PCA T5 EXCEL one4all lp 
is a DALI-USB and the software.is a DALI-USB and the software.

configTOOLconfigTOOL

Full version for programming all the functions Full version for programming all the functions 

PCA T5 EXCEL one4all lp PCA T5 EXCEL one4all lp 

PCA T5 EXCEL one4all lp 2/80PCA T5 EXCEL one4all lp 2/80

PHA
SED

PHA
SED

PHA
SED

PHA
SED

PHA
SED

PHA
SED

PHA
SED

PHA
SED

PHA
SED

PHA
SED

PHA
SED

PHA
SED

PHA
SED

PHA
SED

PHA
SED

PHA
SED

* * * * control signal

* * leads 9, 10, 15, 16: keep wires short, max. 1.0 m

 leads 11, 12, 13, 14: max. 2.0 m; ballast must be earthed leads 11, 12, 13, 14: max. 2.0 m; ballast must be earthed

* ** *
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PHA
SEDDimmable ballasts from Tridonic have to be earthed.Dimmable ballasts from Tridonic have to be earthed.
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3, 14) should be separated as much as possible.3, 14) should be separated as much as possible.
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P�ÍLOHA 11.3 

Tabulka ur�ení �initele p�ístupu denního sv�tla FDS 





P�ÍLOHA 11.4 

Tabulka ur�ení �initele ovládání osv�tlovací soustavy FDC, ur�ení 

redistribu�ního �initele. 
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Tabulka ur�ení �initele ovládání osv�tlovací soustavy FDC, ur�ení 

redistribu�ního �initele. 







P�ÍLOHA 11.6 

Stanovení �initele konstantní osv�tlenosti FC 










