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Nowoczesne systemy 
oświetlenia – od żarówek 
do LED dużej mocy

Rozwój  t echno log i i 
diod LED otworzyło nowe 
możliwości konstrukcyj-
ne systemów oświetlenio-
wych. Atutem diod LED 
są małe wymiary, pozwa-
lające na ich łatwy mon-
taż i łatwe dostosowanie 
do mechanicznej konstruk-
cji urządzenia. Ale nie 
jest to największa zaleta 
LED–ów mocy. Kluczem 
do sukcesu rosnąca wy-
dajność świetlna. Jeszcze 
w ubiegłym roku na rynku 
królowały diody o mak-
symalnej  efektywności 
50 lm/W, co wystarczało 
do niektórych zastosowań, 
na przykład systemów 
oświetlenia awaryjnego, 
dekoracyjnego, nawet do 
oświetlenia przystanków 
autobusowych. 

A t u t y  ó w c z e s n y c h 
LED–ów mocy nie były 
jednak wystarczające do 
konkurowania z oświetle-
niem tradycyjnym. Jas-
ności klasycznych źródeł 
światła nadal przewyż-
szały jasności uzyskiwane 
za pomocą LED, dlatego 
producenci intensyfiko-
wali badania mające na 

Powoli dokonuje się wymiana technologii 
w systemach oświetlenia. Standardowe żarówki 

i lampy jarzeniowe zastępowane są diodami 
świecącymi. Mniejszy pobór mocy, większa 

żywotność i różnorodność kolorów to główne 
argumenty przemawiające za diodami LED. 

Zdobywają coraz nowsze segmenty rynku, 
stosowane są już w latarkach, oświetleniu 

w domach i na ulicach, w znakach drogowych, 
tablicach informacyjnych, reklamach, samochodach, 

itd. To dopiero początek listy, ponieważ nowych 
zastosowań diod LED przybywa każdego dnia.

wysokiej jakości nie prze-
kracza 10 tysięcy godzin 
(nieco ponad 1 rok bez-
przerwowej pracy), a czas 
życia diod jest kilkakrot-
nie dłuższy (dochodzi do 
60000 godzin).

Możliwość zastosowa-
nia diod LED o wydajno-
ści 100 lm/W jest w wielu 
aplikacjach propozycją 
rozwiązu jącą  prob lem 
uzyskania odpowiedniej 
jasności oświetlenia. Jed-
nak w niektórych zasto-
sowaniach, np. w zastoso-
waniach domowych, jest 
to rozwiązanie kłopotliwe 
ze względu na wymaga-
ny sposób ich zasilania. 
Typowe napięcie pracy 
dla diody białej  waha 
się w granicach 3…3,5 V, 
co powoduje konieczność 
zastosowania specjalistycz-
nych zasilaczy. 

Fi rma  Seoul  Semi -
conductor zauważyła ten 
problem i wdrożyła do 
sprzedaży moduły dio-
dowe przystosowane do 
bezpośredniego zasilania 
z sieci 230 VAC – no-
szą one nazwę Acriche 
(fot. 2, pisaliśmy o nich 
w EP na początku tego 
roku). 

Są to moduły zasilane 
bezpośrednio z sieci ener-
getycznej, przystosowane 
do 4 standardów napie-
ciowych: 100 V, 110 V, 
220 V i  230 V. Produ-
kowane są w wersjach 
o mocy 2 W (tylko dla 
napięć 100 V i 110 V), 
4 W i 8 W, a ich jasność 
to odpowiednio 96 lm, 
170 lm i 320 lm. Czas 
życia  modułów wyno-
si 30000 godzin, czyli 
jest 3–krotnie dłuższy od Fot. 1. Dioda LED dużej mocy z serii P4

celu uzyskanie diod LED 
o jasności porównywalnej 
z żarówkami. Prosta dro-
ga poprawienia wyników 
– poprzez zwiększanie ich 
mocy znamionowej LED 
– powodowała wytwarza-
nie dużej ilości ciepła 
i konieczność zapewnienia 
odpowiedniego chłodze-
nia.

Pod koniec 2006 roku 
światowi liderzy produkcji 
diod LED odpowiedzieli 
na to wyzwanie. Pojawiły 
się nowe diody o większej 
wydajności, dochodzącej 
do 100 lm/W i mocy zna-
mionowej 1 W. Co więcej, 
diody te można zasilać 
prądem 3–krotnie wyż-

szym od znamionowego 
(do 1 A) uzyskując wów-
czas jasność na poziomie 
240 lm. Jedną z takich 
propozycji jest dioda z se-
rii P4 firmy Seoul Semi-
conductors (fot. 1). Diody 
z serii P4 są wykonane 
w trzech odmianach kolo-
ru białego: zimnym, natu-
ralnym i ciepłym. Ich jas-
ności wynoszą odpowied-
nio 100 lm lub 80 lm, 
60 lm i 50 lm. 

Dwie wartości jasnoś-
ci dla koloru zimnego 
białego wynikają z faktu 
wprowadzenia przez Seo-
ul Semiconductors dwóch 
typów diody z  dwoma 
r ó ż n y m i  j a s n o ś c i a m i . 
Dzięki takiemu zabiego-
wi konstruktorzy mają do 
wyboru bardzo szeroki 
wachlarz jasności. War-
to również zaznaczyć, że 
jasność diody w kolorze 
ciepłym białym jest na 
tym samym poziomie co 
najjaśniejsze diody po-
przedniej generacji i tym 
samym poziomie, co lamp 
tradycyjnych. 

Do tego należy doło-
żyć jeszcze jeden atut no-
wych opracowań – więk-
szą żywotność nowych 
diod. Czas życia żarówek 
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standardowych żarówek. 
Wymiary tych modułów 
i ciężar są niewielkie, co 
daje projektantom oświet-
lenia nowe możliwości 
stylistyczne. Co ważne, 
moduły te pracują już 
od temperatury –30oC, co 
pozwala je stosować jako 
oświetlenie zewnętrzne.

Przedstawione przy-
kłady produktów, które 
wchodzą szerokim frontem 
na rynek pokazują, że kie-
runek rozwoju dowolnych 
systemów oświetlenia bę-
dzie migrował w kierunku 
stosowania diod LED. Wy-

miary, wydajność, energo-
oszczędność, czas życia 
i różnorodność dostępnych 
kolorów to  pods tawo -
we ich zalety. Te zalety 
są już wykorzystywane 
w obecnych aplikacjach, 
a ich liczba systematycznie 
rośnie. Nie ma wątpliwo-
ści, że diody LED znajdą 
nowe zastosowania. Ich 
ceny są coraz atrakcyj-
niejsze dla klientów, a ich 
osiągi na pewno zadowolą 
najbardziej wybrednych.
Krzysztof Szymański
Microdis Electronics
www.microdis.net

Fot. 2. Wygląd modułów LED z serii Acriche


