
Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 10/2010 151

wietlówki kompaktowe
Zmieniaj c tradycyjne arówki na wietlówki kompaktowe mo emy zaoszcz dzi

nawet 80% na kosztach energii. Ponadto nowoczesne ród a wiat a maj  wi ksz

trwa o  od tradycyjnych arówek. Jedna energooszcz dna  wietlówka kompakto-

wa dzia a a  8000 h, podczas gdy tradycyjna arówka jedynie 1000 h. Kolejn  zale-

t  jest obni ona emisja gazów cieplarnianych. Przyk adowo: arówka pobieraj ca 

100 W, która wieci 1000 h wytwarza a  100 kg CO
2
, wietlówka kompaktowa 20 W 

wiec ca tyle samo czasu wytwarza tylko 20 kg CO
2
. Jak wida  stosowanie energo-

oszcz dnych róde wiata  wp ywa pozytywnie na rodowisko, ograniczamy dzi -

ki temu emisj  dwutlenku w gla do atmosfery i spowalniamy zmiany klimatyczne. 

A poniewa  zrezygnowa  z o wietlenia nie mo na, pozostaje z rozwag  z niego ko-

rzysta . Nowoczesne ród a wiat a warto stosowa  nie tylko w pomieszczeniach, 

gdzie sp dzamy du  ilo  czasu, lecz równie  do o wietlenia zewn trznego (np. 

Na wietlacz wietlówkowy JEN CE-82-B BALTA, produkt z oferty Kanlux), gdzie 

czas wiecenia w okresie zimowym dochodzi nawet do 14 h na dob .

Zbli aj ca si  jesie , a co si  z tym wi e krótszy dzie  i konieczno

wcze niejszego w czania wiat a w domach, zmusza nas do zastanowie-

nia si  w jaki sposób mo emy zmniejszy  rachunki za pr d. Komfort u yt-

kowania, czystsze rodowisko i przede wszystkim mniejsze rachunki za 

energi  elektryczn  mo emy osi gn  dzi ki zastosowaniu nowoczesnych, 

energooszcz dnych róde wiat a.

Energooszcz dne ród a wiat a
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Diody LED
Energooszcz dne ród a wiat a, jakimi s  diody LED, charakteryzuje wysoka efektyw-

no , trwa o wiecenia, niewielkie oddawanie ciep a oraz odporno  na wibracje i wa-

runki atmosferyczne. Ponadto diody LED nie emituj  promieniowania UV, dzi ki czemu 

nie powoduj  odbarwie  o wietlanych przedmiotów. Diody LED s  coraz wydajniejsze 

i maj  coraz wi ksz  moc. Dzi ki temu mo na stosowa  je do ogólnych celów o wietle-

niowych, a nie tylko jako 

o wietlenie dekoracyjne. 

Obecnie z powodzeniem 

mo na u ywa  ich jako 

zamienniki tradycyjnych arówek zarówno na 12 V jak i 230 V~, gdy  produkowane s

z tradycyjnymi trzonkami, np. na GU10, E14 czy E27. Lampy z diodami LED w porów-

naniu ze zwyk ymi arówkami, wiec  kilkadziesi t razy d u ej i dzi ki nim mo na za-

oszcz dzi  nawet 80% energii. ród a wiat a diodowe o ma ej mocy s  odpowiednikiem 

klasycznych arówek o mocy du o wi kszej. Bardzo dobrym przyk adem jest nowo

w ofercie Kanlux, OKSA LED90 E27-WW, której moc pobierana wynosi zaledwie 4,5 W 

a odpowiada tradycyjnej arówce o mocy 36 W, a jej trwa o  wynosi a  50 000 h.

Kosztów poboru energii elektrycznej przez ród a wiat a nie bierze si  pod uwag

przy ogólnych rozliczeniach eksploatacji domu. A szkoda, poniewa  niewielkim kosz-

tem i przy ma ym nak adzie pracy mo emy w atwy sposób ograniczy  rachunki za 

pr d. Wystarczy wymieni  tradycyjne arówki na energooszcz dne ród a wiat a. 

Nowoczesna technologia i wzornictwo pozwala na szeroki wybór kszta tów wietló-

wek i lamp z diodami LED, dzi ki czemu mog  one sta  si  równie  doskona  ozdob

i dekoracj , a przy tym energooszcz dnym ród em wiat a w naszych domach.
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