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ÚVOD

• Společnost ELEKTRO-LUMEN,s.r.o.

• inovativní český výrobce osvětlovací techniky s tradicí vývoje a výroby od 
roku 1993 

• díky dlouholetým zkušenostem v oboru světelné techniky nabízíme 
produkty vysoké užitné hodnoty pro zákazníka s důrazem na design

• naší nejvyšší prioritou je předkládat zákazníkům optimální světelná řešení 
tedy optimalizovat pracovní toky a rozpočet. Nicméně bezpečnost a 
pohodu lidí nelze snižovat na úkor úspor !

• velká řada významných referencí v ČR a zahraničí nás řadí mezi 
nejspolehlivější dodavatele světelné techniky

• našimi největšími realizacemi v oblasti veřejného osvětlení je osvětlení 
města TALIN (Estonsko) – 16 tis. světelných bodů a osvětlení města KAZAŇ 
(RF) – 34 tis. světelných bodů včetně montáží sloupů a el. vedení
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Funkce tunable white
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• Aktuální využití

• Zejména v interiérových aplikacích, pro zajištění správného biorytmu.

• Od jednoduchého řešení v podobě dvou vyzařovacích zdrojů s rozdílnou teplotou 
chromatičnosti, po sofistikované řešení využití různých teplot na LED modulu 

• Možnost volby regulace od manuální, až po profesionální řešení, které se nastaví podle 
chodu daného prostoru.

• Standardní rozhraní teplot 2700K – 6000K

• Využití u veřejného osvětlení

• Stejná podstata jako u interiérových řešení (melatonin)

• Rozhraní teplot 2700K – 4000K

• Viditelná vyzařovací plocha, využití různých teplot na LED modulu, při zachovaní světelné 
plochy

• Regulace dle Atsrodim hodin a souběžného stmívání

• Plynulá regulace v průběhu času

• Zapojení do systému SmartCity



Biorytmus a produkce hormonů
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• Správným podílem modré části světelného spektra a jeho směrováním přímo do lidského 
oka lze aktivitu člověka korigovat a ovlivnit tak jeho biorytmus. Z tohoto důvodu je v 
současnosti kladen důraz nejen na technologické parametry osvětlení, ale i na biologický 
vliv světla na lidský organismus a psychologickou a zrakovou pohodu

• Ideální stav pro lidský organismus využívat pouze přirozené denní světlo, což je v aktuální 
světě téměř nemožné

• Správné osvětlení má schopnost ovlivnit výkonnost jedince, ozdravit pracovní prostředí, 
potlačit symptomy některých chorob, aktivně působit proti sezónní depresi a díky 
nejnovějším poznatkům a dostupným technikám dokáže také účinně ovlivňovat lidský 
cirkadiánní rytmus.

• Správná volba světla musí také akceptovat pojmy jako je světelné znečištění či oslnění.



Průběh změny teploty chromatičnosti
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LED produkty pro veřejné osvětlení
– svítidla MARUT
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MARUT

• technologie LED umožňuje výrobcům vytvářet dokonalé osvětlovací 
systémy, které zvyšují bezpečnost a přináší světelnou pohodu

• typová řada svítidel MARUT je svým provedením s mnoha světelnými 
variantami předurčena k dosažení nízkých provozních nákladů a z toho 
vyplývající rychlé návratnosti investic

• přesné směrování světelného toku na osvětlovanou plochu, díky široké 
škále optických systémů a vysoká kvalita svítidla spojená s dlouhou 
životností je přidanou hodnotou kterou ELEKTRO-LUMEN touto typovou 
řadou nabízí zákazníkům

• svítidla MARUT se vyrábějí ve čtyřech velikostech se světelným tokem až 
32 000 lm, což umožňuje snadno vyhovět všem požadavkům na osvětlení 
komunikací a městských částí

• typová řada svítidel MARUT je ideální pro výměnu starších svítidel 
osazených výbojkovou technologií

• svítidla MARUT jsou certifikována značkou ENEC

7



Hlavní výhody svítidel MARUT

• úsporné a výkonné řešení osvětlení zajišťující rychlou 
návratnost investic

• vysoká životnost svítidla -100 tis. hodin provozu
• využití 4 rozměrových velikostí svítidel ve stejném 

designu
• technické parametry  splňující nejnáročnější podmínky 

provozu   – optické a elektrické krytí IP 66, pracovní 
teplota Ta 45°C, přepěťová ochrana 4 kv (10kV volitelná)

• jednoduchá instalace bez nutnosti vstupu do svítidla a 
možnost nastavení úhlu náklonu svítidla na stožáru 
(výložníku)

• Future Proof koncept: snadná výměna elektronické i 
optické části svítidla (Ekodesign)
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Použití svítidel MARUT

• veškeré komunikace třídy  I., II. a III. 

• cyklostezky

• pěší zóny

• parkoviště a odstavné plochy

• chodníky

• průmyslové areály
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Svítidla MARUT ZEBRA – pro osvětlení přechodů
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• Díky vytvoření přechodů pro chodce může chodec nerušeně vstoupit do vozovky a 
zkřížit tak dráhu jiným účastníkům dopravního provozu jedoucím v dopravním 
prostředku. Přechod pro chodce je definován jako konfliktní oblast. Další kritické 
oblasti v dopravě jsou všechna místa, kde dochází k protínání či souběhu vozidel s 
chodci či cyklisty. A dále také tam, kde je změna v geometrii komunikace. V těchto 
oblastech je vyšší možnost kolize. Při kolizích je bohužel nejvíce zranitelný chodec.

• Přijímaným dogmatem je to, že řidič blížící se k přechodu uvidí chodce na vozovce 
jako siluetu a předpokládá se, že oslněný povrch vozovky umožňuje vidět osobu v 
negativním kontrastu jako stín. Toto však je velké zjednodušení toho, k čemu ve 
skutečnosti dochází. V praxi čelní světla automobilu poskytují kladný kontrast, 
který může v bodu přechodu (nulový kontrast) učinit osobu téměř neviditelnou. Z 
tohoto důvodu ČSN EN doporučují dodatečné lokální osvětlení k zajištění kladného 
kontrastu přechodů pro chodce .

• Osvětlení musí řidiče upozornit na přítomnost přechodu a musí učinit chodce co 
nejviditelnějším.



Svítidla MARUT ZEBRA – pro osvětlení přechodů

• speciální varianta typové řady svítidel MARUT s označením ZEBRA, určené pro 
osvětlování přechodů pro chodce 

• svítidla MARUT ZEBRA umožňuje sjednotit design svítidel  pro osvětlení přechodů 
se svítidly osvětlujícími  komunikaci  

• je vybaveno optickým systémem vyvinutým speciálně pro účely osvětlení plochy 
přechodů chodců přes komunikace tak, aby bylo dosaženo co nejlepší viditelnosti 
chodce z pohledu řidiče vozidla jedoucího po komunikaci

• svítidla se vyrábí s teplotou chromatičnosti odlišující se od barvy světla okolní 
světelné soustavy veřejného osvětlení, z důvodů vzdáleného upozornění řidiče ve 
vnímání na přechod

• svítidla mohou být vybavena řídícím systémem „LUMEN CROSSWALK“, který 
umožňuje změnu intenzity  osvětlení v návaznosti na světelné semafory , či 
tlačítkové ovládání přechodů
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Návrh osvětlení přechodu
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LED produkty pro veřejné osvětlení
– svítidla IRIS
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Hlavní výhody svítidel IRIS

• výborné vyzařovací charakteristiky
• minimální spotřeba el. energie
• elegantní design pro nízké závěsné výšky
• vysoká životnost svítidla – 100 tis. hodin provozu
• technické parametry splňující nejnáročnější podmínky 

provozu - optické a elektrické krytí IP 66, pracovní teplota Ta 
45°C, přepěťová ochrana 4 kv (10kV volitelná)

• Future Proof koncept: snadná výměna elektronické i optické 
části svítidla
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LED produkty pro veřejné osvětlení
– svítidla HASTA
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HASTA
• typová řada svítidel HASTA je svým provedením s mnoha světelnými 

variantami určena k osvětlení pěších zón,městských a residenčních 
čtvrtí, náměstí, parků, cyklostezek a parkovacích míst, kde se klade 
důraz na design světelné soustavy 

• teplota chromatičnosti (barva světla) u svítidel HASTA je v 
doporučení  3000K a 4 000 K, dynamické osvětlení - volitelně s 
proměnnou teplotou chromatičnosti (Tunable White) - připravujeme

• svítidla  je možno doplnit efektním barevným podsvícením kontur 
vyzařovací plochy s využitím např. vizuální značení jednotlivých ulic, 
či značení důležitých bodů v řadě svítidel na komunikaci apod. 

• typová řada svítidel HASTA je vhodná pro výměnu starších svítidel 
osazených výbojkovou technologií, u nových realizací je vhodná 
volba atypických sloupů
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Hlavní výhody svítidel HASTA
• design – svítidlo získalo v roce 2018 dvě ocenění ve světových 

designerských soutěžích

• úsporné a výkonné řešení zajišťující rychlou návratnost investic

• Asymetrická a symetrická distribuce světelného toku svítidla umožňuje 
tvorbu velké škály  nejrůznějších aplikací osvětlení

• vysoká životnost svítidla - 100 tis. hodin provozu

• technické parametry  splňující nejnáročnější podmínky provozu   – optické 
a elektrické krytí IP 66, pracovní teplota Ta 45°C, přepěťová ochrana 4 kv
(10kV volitelná)

• jednoduchá instalace bez nutnosti vstupu do svítidla

• Future Proof koncept: snadná výměna elektronické i optické části svítidla

Pozn. Future Proof koncept – proces prodloužení životnosti výrobku
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Dvě vyzařovací plochy
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Dvě vyzařovací plochy
• Umožňují použití různých výkonů, optik i teploty chromatičnosti
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Barevné podkreslení optické části
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Využití barevného podkreslení
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• Barevné rozlišení parkovací plochy, pro lepší orientaci

• Rozdělení placených a neplacených míst



SMART CITY a veřejné osvětlení
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Smart
PARKING

Smart street 
LIGHTING

Smart 
CAMERAS

Smart 
BUILDINGS

Smart
TRAFFIC



Multifunkční sloup
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Děkuji za pozornost.

Martin Stržínek

Obchodní ředitel
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