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ABC o svetilih za gasilce in intervencijske službe 

Uvod 

Čeprav so principi vedno enaki pa se svetila, ki jih pri intervencijah uporabljajo gasilci in drugo 

intervencijsko osebje razlikujejo od tistih, ki jih običajno uporabljamo v domovih in delovnih ali javnih 

mestih. Vzpostavitev razsvetljave pri intervencijah predvsem otežujejo pogoji, ki so zahtevnejši od 

običajnih. Temperature pri katerih morajo žarnice delovati so višje kot v normalnih pogojih, ali pa 

nižje na odprtih prostorih. V primeru požara bo prisoten dim in ker je voda še vedno primarni način 

gašenja požarov, morajo biti svetilke odporne proti vdoru vode. Na odprtih prostorih so prisotni dež, 

sneg in veter. V nekaterih primerih, zlasti v industriji so prisotne vnetljive tekočine ter plini, svetilke 

morajo biti zato primerne za delovanje v potencialno eksplozivnih prostorih.  

Okvara svetilke ali prazne baterije/akumulator, lahko povzročijo prekinitev osvetlitve in s tem 

bistveno poslabšajo pogoje na mestu intervencije. Zato je odpornost svetilke na udarce, vibracije in 

padec pomemben dejavnik in ni vseeno, ali bo svetilka odpovedala po 1000 ali 20.000 delovnih urah. 

Po drugi strani pa do intervencij ne pride vsak dan, zato je strošek (€/kWh) koriščenja električne 

energije majhen, ker je čas koriščenja kratek. Ker prihaja energija za delovanje svetilk iz baterije ali 

prenosnih generatorjev, morajo biti ti čim manjši in lahki za rokovanje ter transport. Zato je zahteva 

po čim manjši porabi energije in priključni moči razsvetljave ter s čim več proizvedene svetlobe zelo 

dobrodošla. Dobra barvna reprodukcija in distribucija svetlobe v prostoru na prvi pogled niso posebej 

pomembne funkcije, kot je to na primer v salonih, nakupovalnih središčih ali muzejih, vseeno pa si 

intervencijsko osebje prizadeva čim bolje osvetliti prostor v/na katerem se intervencija izvaja. 

Proizvajalci in trgovci s svetilkami v svojih informativnih novicah ter reklamah navajajo številne 

značilnosti svetilk ki jih ponujajo, kot tudi njihovo učinkovitost, ki jo bo uporabnik dosegel v nekem 

prostoru. Pri tem uporabljajo izraze kot so svetlobna energija ali moč svetilke, svetlobni tok, 

svetilnost, osvetlitev ali svetlost, barvna temperatura, barvni indeks, svetlobni izkoristek itd.,  nadalje 

enote kot so Lux, Lumen, Candela, Watt, kW, nit, Kelvin, itd., medtem, ko se v ameriški literaturi 

pojavljajo izrazi kot so footcandle in candlepower, ter občasno tudi druge enote, ki ne spadajo v 

sistem SI enot. Takšna situacija lahko bistveno oteži življenje povprečnega uporabnika in kupca 

svetlobnih naprav. Ravno to lahko privede do napačne odločitve pri nakupu. 

Namen tega članka je, da pomaga informirati kupce, gasilce in druge uporabnike svetil, da se odločijo 

za pravo svetilko, glede na namembnost in uporabnost.  

 

FOTOMETRIJA – količine in enote  

 

Veja fizike, ki se ukvarja z razsvetljavo se imenuje fotometrija in je del radiometrije kot širšega 

področja. Za razliko od radiometrije, ki se na splošno ukvarja s prenosom energije s sevanjem, v 

kateri je osnovna enota Watt, se fotometrija ukvarja z elektromagnetnim, natančneje optičnim 

spektrom, ki ga človeški vid razume kot vizualno podobo okolja, merjeno v lumnih. Podobno kot je 

osnovna enota mase kilogram in kadar rečemo, da ima človek 80kg, lahko sklepamo kakšen je.  
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Tako je osnovna enota za razsvetljavo lumen. In ko govorimo o svetilnosti 1000 lumnov, lahko 

sklepamo, da približno toliko svetlobe izseva 75W navadna žarnica. Čeprav smo v preteklosti moč 

svetlobe pogosto izražali v vatih (W), nam ta moč sama po sebi ne pove dosti o tem, kakšno 

razsvetljavo lahko pričakujemo. To kar povezuje moč v vatih (W) in »zmogljivost razsvetljave« izvora 

svetlobe v lumnih, je krivulja svetilnosti, oz. krivulja občutljivosti človeškega očesa na svetlobo. 

Krivulja svetilnosti temelji na psiho-fiziološki percepciji povprečnega normalnega človeškega očesa 

(oz. sistema za vid), ki objektivne fizikalne količine izražene v vatih (W) »preračunava« v vizualne 

fotometrične količine izražene v lumnih. Glede na to, da danes skoraj vsi umetni izvori svetlobe 

uporabljajo za delovanje električno energijo, ostalih virov svetlobe ne bomo omenjali. 
 

Tabela  1. Osnovne fotometrijske količine in enote 

Oznaka Ime Enota (SI) 

Ф Svetlobni tok, fluks lumen [lm = cd·sr]   

I Svetilnost kandela [cd = lm/sr] 

E Osvetljenost lux [lx = lm/m2 = cd·sr/m2] 

M Svetlobna sevnost lm/m2 = cd·sr/m2 

L Svetlost nit [nit = cd/m2 = lm/m2·sr] 
 
 
 

 

               Slika 1. Medsebojne povezave fotometričnih količin 

Kot je lepo razvidno s slike 2., je človeško oko najbolj občutljivo na svetlobo valovne dolžine 550-560 

nm (zelena svetloba). Za te valovne dolžine je učinkovitost človeškega očesa največja in znaša  

683 lm/W, kar pomeni, da človeško oko zaznava zeleno svetlobo kot najsvetlejšo. Človeško oko vidi 

vse ostale valovne dolžine (barve svetlobe) kot manj svetle, čeprav imajo enako moč sevanja v vatih 

(W). Če to maksimalno občutljivost označimo z 1, oz. s 100% je jasno, da je občutljivost očesa za vse 

ostale barve ali valovne dolžine manjša. Tako na primer občutljivost za modro svetlobo valovne 

dolžine 460 nm znaša približno 0,06 ali 6%. Dejansko so predmeti najpogosteje osvetljeni z belo 

svetlobo, ki je po definiciji približno enakomerna mešanica svetlob vseh valovnih dolžin vidnega 

spektra (380-780 nm). Svetlobni izkoristek znaša okoli 200 lm/W. Svetlobo valovnih dolžin < 380 nm 

(UV sevanje), oziroma valovnih dolžin > 780 nm (IR sevanje), človeško oko ne vidi, zato je svetlobni 

izkoristek takega sevanja enak ničli. 

 

 

 



  
  Slika 2: Krivulja svetlobne učinkovitosti (spektralne občutljivosti) 

 

Lastnost svetlobe je, da se od izvora vedno širi premočrtno v okolico prostora. Če želimo narediti 

korak naprej v fotometriji, je treba najprej opredeliti geometrijski pojem prostorskega kota, zaradi 

prostorskega širjenja svetlobe. 

 

Prostorski kot (Ω) je območje, ki ga omejuje plašč stožca z vrhom v središču krogle s polmerom r in je 

enak količniku površine krogelnega izseka omejenega s plaščem stožca (S) in r² (slika 3). 

 

                              
  Slika 3: Prikaz prostorskega kota in izseka krogle 

Čeprav je pri razsvetljavi ta stožec najpogosteje zaokrožen (pravilen konus) pa je na splošno lahko 
poljubne oblike. To pomeni, da je oblika površine, ki jo ustvarja stožec na presečišču s krogelno 
ravnino, lahko kvadratne, pravokotne ali nepravilne oblike.  
Prostorski kot je torej:  
 

Ω = 2r

S
[sr]                                                                                                                      (1) 

Iz navedenega izhaja, da bo velikost prostorskega kota 1 sr (steradian ali prostorski radian), v kolikor 
je površina krogelnega izseka, ki jo opisuje stožec, ravno r2. Glede na to, da je površina celotne 
krogelne ravnine 𝑆 = 4𝑟2𝜋, je največji prostorski kot – polni kot, katerega velikost znaša 𝛺 = 4𝜋  sr. 
Lahko tudi rečemo, da je prostorski kot velikosti 1 steradian, tisti kot, pod katerim se iz središča 
krogle vidi površina S = r2 na njenem plašču. 



Včasih si težko predstavljamo velikost prostorskega kota. V ta namen lahko za najpogostejši primer, 
kadar ima prostorski kot Ω obliko krožnega stožca, le-tega primerjati s površinskim kotom α.  
Relacija, ki povezuje ti dve količini: 
 

Ω = )cos1(2         (2) 

 
Pri tem je α kot med mejo in središčno osjo stožca,  2α je kot med obema mejama stožca. Z uporabo 
te relacije se lahko izračuna, da bo svetilka, ki emitira svetlobo v prostorski kot v obliki krožnega 
stožca velikosti 1 sr, osvetlila na neki livadi predmete, ki se nahajajo znotraj površinskega kota okoli 
2α = 65,5°. V kolikor svetilka emitira svetlobo v zelo ozkem kotu 2α = 2°, bo osvetljen prostorski kot 
0,000957 sr (slika 4.). 

 

     Slika 4: Povezava med prostorskim in površinskim kotom 

 

Svetlobni tok (Ф) je izsevana količina svetlobe v časovni enoti, skozi zunanjo površino izvora. Pogojno 
bi svetilnost lahko imenovali tudi svetlobna moč.  Poenostavljeno, če bi sijalko vgradili v neko kroglo, 
bi bila skupna količina svetlobe, ki bi padla na površino te krogle, ravno svetlobni tok tega izvora. 
Zaradi lažjega razumevanja bomo opisali le točkaste izotropne vire svetlobe. Točkasti viri so tisti 
katerih velikost je zanemarljiva, izotropni pa sevajo svetlobo enakomerno v vse smeri. V praksi se za 
take smatrajo vsi, katerih oddaljenost od vira znaša vsaj 2 do 3 x d (d= premer vira svetlobe).   
Iz slike 5. je razvidno, da je svetlobni tok vira enak v vsakem preseku prostorskega kota (stožca), ne 
glede na oddaljenost od vira. Enota za svetlobni tok - lumen (1 lm), se lahko definira kot svetlobni 
tok, ki ga izotropni točkasti vir svetlobe, svetilnosti 1 cd emitira v prostorski kot 1 sr. S pretvorbo 
sevalne moči (W) v svetlobo vidno človeškemu očesu, lahko ugotovimo, da je: 
 
-Za dnevno opazovanje:  1W = 683 lm (zelena luč od valovne dolžine 555 nm) 
-Za belo svetlobo:                            1W ≈ 217 lm 
-Za visoko kakovostni LED vir:     1W ≈ 80 do 100 lm 
-Za povprečno žarnico 100W:      1 W ≈ 16 lm 
 
Podatek o svetlobnem toku svetilke (ne virov ki so v svetilki) je prvi in osnovni podatek, katerega bi 
kupec moral poznati, ker govori o tem koliko svetlobe svetilka nudi. Potrebno je opozoriti, da je 
svetlobni tok svetilke vedno manjši od vsote svetlobnih tokov virov, sijalk in žarnic, ki so vgrajeni v 
svetilki. Do tega podatka je v praksi na žalost težko priti, ker proizvajalci luči primernih za intervencije 
navajajo (večji) svetlobni tok notranjih sijalk. Razlika je pomembna in se nanaša na izgubo svetlobe, ki 
jo absorbira svetilka².  
 
2 Različne izgube v svetilki lahko bistveno zmanjšajo svetlobni tok svetilke, v razmerju s svetlobnim tokom vira 

svetlobe. V literaturi se svetlobni tok svetilke običajno imenuje „effective lumens“ za razliko od svetlobnega 

toka vira „raw lumens“. Za orientacijo lahko posplošimo, da so lahko izgube v svetilki od 40 - 75%. V zadnjem 

primeru bo svetilka uporabniku nudila vsega ¼ svetilnosti, ki jo je proizvedel vir svetlobe v njej. 

 

 



Svetilnost (I) je količnik svetlobnega toka in prostorskega kota iz katerega vir seva svetlobno energijo 
(slika 5). Za izotropni vir velja:  
 

𝐼 =
𝛷

𝛺
  [cd]                                                                                                  (3) 

 
Enota jakosti svetlobe v sistemu SI je Kandela (cd), ki je definirana kot svetlobni vir točkastega izvora, 
ki oddaja monokromatsko svetlobo valovne dolžine 555 nm v določeni smeri z intenziteto sevanja 
1/683 [W/sr]. Zanimivo je, da je Kandela sicer ena od osnovnih enot SI, a je njena velikost izražena z 1 
lm/sr. Za približni izotropni izvor srednje intenzitete svetlosti velja: 
 

𝐼𝑠𝑟 =
𝛷

4𝜋
=

𝛷

12,56
 [cd]                                                                              (4) 

 

 
 

    Slika 5: Svetlobni tok in intenziteta svetlobe - svetilnost 
 
Če bi že omenjena klasična žarnica moči 75W sevala s 1000 lumni, bi bila njena srednja svetilnost 80 
cd (1000/12,56) slika 5., če pa bi ta ista žarnica sijala v ožji stožec velikosti npr. 1sr., potem bi bila 
njena svetilnost 1000 cd. Jasno je, da ima ozek snop svetlobe višjo intenziteto kot širok pramen, kar 
je v praksi in vsakdanjem življenju vsakomur  znano. Če bi se žarek svetlobe 1000 lm zožil toliko, da bi 
osrednji kot znašal le 2° (2α), bi se jakost svetlobe dvignila na okoli milijon cd.  
Iz tega je razvidno, da je za določitev »svetlobne moči« svetilke, potrebno nujno poznati svetlobni tok 
(lm), ki ga oddaja. Svetilnost in posledično osvetljenost površine, na katero ta svetloba pada pa bosta 
odvisni od širine svetlobnega snopa in oddaljenosti cilja od svetilke. 
 

 
    Slika 6: Diagram svetilnosti klasične žarnice (izokandelni diagram) 
 



Podatek o svetilnosti svetilke in o kotu v katerem oddaja svetlobo (svetilka in ne notranja sijalka) je 
drugi osnovni podatek, katerega bi kupec ali uporabnik moral poznati, saj govori o velikosti območja 
svetlobe, ki ga bo svetloba pokrila. Na žalost je s strani proizvajalcev do tega podatka težko priti.  
 
Osvetljenost (E) je količnik svetlobnega toka Ф in površine S na katero pada tok. Če je porazdelitev 
svetlobe po površini zelo enakomerna bi bila osvetlitev površine E sledeča:  
 

𝐸 =
𝛷

𝑆
 [lx]                                                                                                       (5) 

 
Enota svetilnosti 1 lux je definirana kot osvetljenost površine 1m², na katero pada enakomerno 
razporejen svetlobni tok 1lm (1 lx = 1 lm/m²). 
 

 

   Slika 7: Osvetljenost pada s kvadratom oddaljenosti 
 
Iz slike 7. je razvidno, da se površina na katero pada svetlobni snop povečuje s kvadratom 
oddaljenosti od izvora. Posledično mora tudi osvetljenost padati s kvadratom oddaljenosti. 
Osvetljenost je torej odvisna količina, ki se lahko izračuna, če so znani podatki: svetlobni tok svetilke, 
„širina“ njenega svetlobnega snopa in oddaljenost svetilke od te površine. Osvetljenost površine 
lahko izmerimo tudi z luxmetrom. Relacija za osvetljenost se lahko prikaže v obliki: 
 

𝐸 =
𝐼

𝑟2 ∙ cos 𝜗 [lx]                                             (6)        

                                                     
Pri tem je r oddaljenost površine od vira svetlobe,  ϑ pa ponazarja kot pod katerim pada svetlobni 
snop na to povšino. Jasno je, da kadar snop svetlobe pada vertikalno na površino pri kotu ϑ = 0, znaša 
osvetljenost E = I/r2. Kadar je kot ϑ = 90°, pa bo osvetljenost nič, ker je snop svetlobe vzporeden s 
površino in na njo sploh ne pade. 
Če neko površino osvetljuje svetilka postavljena na višini h nad to površino (npr. na svetlobnem 
stolpu), bo horizontalna (Eh) in vertikalna osvetljenost (Ev) te površine:  
 

𝐸ℎ =
𝐼

ℎ2
cos3 𝜗                   𝐸𝑣 =

𝐼

ℎ2
sin 𝜗 ∙ cos2 𝜗                              (7) 

 
Pri tem se »horizontalna osvetlitev« smatra kot osvetlitev talne površine, »vertikalna osvetlitev« pa  
kot osvetljevanje zidu hiše. Kot je bilo že prej omenjeno in kar vemo iz vsakdanjega življenja je to, da 
je horizontalna osvetlitev največja v točki, ki se nahaja neposredno pod izvorom svetlobe. S stranskim 
oddaljevanjem od te točke svetilnost pada zaradi povečevanja oddaljenosti in zaradi zmanjševanja 
kota (90o - 𝜗), pod katerim svetloba pada na to površino (slika 8). Navpična osvetlitev je tako pod 
virom svetlobe nič, nato pa raste zaradi povečevanja kota ϑ med svetlobnim snopom in površino, s 
povečevanjem oddaljenosti pa potem ponovno pada proti ničli. 
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Če predpostavimo, da je omenjena klasična žarnica 75W, s svetlobnim tokom 1000 lm, postavljena na 
strop višine 10 m in da je vir izotropen, lahko iz navedene formule izračunamo, da je osvetlitev 
horizontalne površine neposredno izpod žarnice E = I/r2 = 80/100 = 0,8 lx. 
 

 

  Slika 8: Horizontalna in vertikalna osvetlitev  
 
Tu je treba omeniti enoto, ki se pojavi v ameriški literaturi. To je enota za osvetlitev »footcandle«, ki 
prikazuje površino osvetlitve v lumnih na kvadratni meter (1 ft = 0,3048 m ali 1 ft² = 0,0929 m2). Tako 
se lahko enostavno izračuna, da je 1 »footcandle« enako 10,76 lux.  
 
Svetlost (L) je kvocient svetlobne intenzitete (I) na površino (S) iz katere svetloba izvira.  
 

𝐿 =
𝐼

𝑆
  [nit]                                                                                 (8) 

  
To območje je lahko primarni svetlobni vir (npr. svetleči pano) ali površina na katero svetloba pada in 
se je od nje reflektirala (sekundarni izvor svetilnosti).  
 
Omeniti je treba, da je svetlost edini parameter, ki ga lahko človek dejansko vidi (slika 9). Vse ostale 
parametre svetlobe je potrebno izračunati, saj jih človek ne more videti.  
 

 
 
Slika 9: Svetlost reklame s svojim sijajem pritegne pozornost 
 
 
 
 
 
 



Svetlost je parameter, ki zaradi svoje velikosti lahko povzroči nadležno bleščanje (slika 10). 
 

 

  Slika 10: Nadležno bleščanje  
 
Svetlobna sevnost (M) je količnik svetlobnega toka odboja s površine in se imenuje specifično 
svetlobno sevanje.  
 

𝑀 =
𝛷

𝑆
  [lm/m2]                                                                   (9) 

 
Enota za svetlobno sevnost je lm/m². Ta nam pove koliko svetlobe prihaja iz te površine. Če je 
površina primarni vir svetilnosti (slika 11.), njena svetlobna sevnost ni odvisna od osvetlitve te 
površine.  
 

 

Slika 11: Svetlobna sevnost primarnega izvora svetlobe (vitraž) 
 
Candlepower (kratica cp) je zastarela ameriška enota za osvetlitev, katere velikost je 0,981 kandela (1 
cp = 0,981 cd). Vendar pa se včasih še vedno uporablja za opis značilnosti svetilk, ki dajejo ozek snop 
svetlobe, pri čemer se njihova »svetlobna moč« redno opisuje v milijonih cp. Čeprav milijoni nekih 
svetlobnih enot, za nekoga ki želi dobro razsvetljavo izgledajo privlačno, sta avtorja prepričana, da se 
s tem zmedejo potencialni uporabniki, posebno tisti izven ZDA, ki ne poznajo dovolj svetlobne 
tehnike in ameriških enot3. Zato je potrebno pojasniti za kaj gre. Postopek določanja »svetlobne 
moči« v cp je tak, da se reflektorju zoži svetlobni snop na vsega 1° (α = 0,5o, Ω = 0,000239 sr) in 
svetlobo usmeri v cilj oddaljen 83 ft (25,3 m). Potem se z luxmetrom izmeri osvetljenost cilja v lx 
(slika 12.). Z množenjem rezultata z (25,3 m)2 se dobi „svetlobna moč“ v enotah4 cp. 
Z analizo podatkov svetilke z zelo ozkim snopom svetlobe (Max Beam Searchlight) se lahko ugotovi, 
da se iz 85W priključne moči dobi svetlobni tok Ф = 2930 lm (η = 34,5 lm/W) in da se na razdalji 25,3 
m dosega zelo visoka osvetlitev E = 19100 lx. Z zgornjo povezavo lahko izračunamo, da je osvetlitev 
na 3500 m ravno 1 lx5 in, da je na tej razdalji krog osvetlitve premera 61m.  
 
3 Na nekaterih internetnih straneh je možno najti (napačen) ekvivalent: 1 cp = 12,57 lm. 
4 V ZDA se osvetljenost meri v „foot-candles“, rezultat pa se zmnoži s kvadratom oddaljenosti v čevljih ter s tem 
dobi „svetlobno moč“ v cp. 
5 1 lx predstavlja nizko osvetljenost in se lahko ponazori s primerom: npr. klasična žarnica moči 40 W izseva 

približno 450 lm. Če bi z isto žarnico enakomerno razsvetlili dvorano s tlorisom 15x30 m, bi bila povprečna 

osvetljenost tega prostora 1 lx. 



 

 Slika 12: Merjenje »svetlobne moči« – Candlepower 

Vendar, če proizvajalec svetilke ni natančno določil velikosti prostorskega kota v katerem so bile te 

»Candlepower« merjene, je nemogoče ugotoviti koliko lumnov lahko taka svetilka izseva, oziroma 

kakšna bo osvetljenost v luxih na določeni razdalji.  

Ostali pomembni kazalniki v razsvetljavi (svetlobno-tehnične lastnosti svetilk in sijalk). 

V nadaljevanju so na kratko opisane druge spremenljivke, ki jih je treba upoštevati pri izbiri svetilke. 

Še posebej pri uporabi v gasilstvu in reševalnih službah. 

Svetlobni izkoristek (η)  je kvocient celotnega svetlobnega toka (Ф) in količine porabljene električne 

energije (P). 

𝜂 =
𝛷

𝑃
  [lm/W]                                                                      (10) 

Glede na to, da električni viri svetlobe trošijo električno energijo in da se od njih želi dobiti čim več 
svetlobe s kar najmanj vložene energije, nam  η  pravzaprav prikaže ekonomičnost nekega vira 
svetlobe. Uporabnik torej želi dobiti kar največ lumnov za čim manj porabljenih vatov moči, ki jo plačuje 
(moč v W x čas uporabe je energija ki se plača, v Wh ali kWh). Glede na to, da se neizkoriščena energija 
za proizvodnjo svetlobe pretvori v toploto, je to majhen, vendar zaželjen doprinos ogrevanja (zaprtih) 
prostorov v zimskem času. Poleti pa to predstavlja drago plačano energijo za dodatno pojačano 
hlajenje prostorov. Iz tega je razvidno, da je svetlobni izkoristek zelo važen parameter, ki ga je  
potrebno vedno upoštevati, čeprav ne spada med fotometrijske količine. 
 
Viri osvetlitev, ki se danes uporabljajo za razsvetljavo pri intervencijah so: 

- Halogene žarnice 

- HID6 svetilke 

- LED7 svetilke 

Relativno učinkovitost vira svetlobe v svetilkah, primernih za uporabo pri gasilskih in drugih 

intervencijah lahko vidimo na sliki 13.  

 

   Slika 13: Primerjava svetilne učinkovitosti tipičnih mobilnih virov svetlobe 

 
6 HID sijalke (High Intensity Discharge lamps) 
7 LED sijalke (Light Emitting Diode) 



Halogenske žarnice proizvajajo svetlobo s segrevanjem volframove nitke v stekleni cevki, napolnjeni s 
halogenim plinom. Čeprav je pri njih učinkovitost pretvorbe energije v svetlobo znatno boljša kot pri 
navadnih žarnicah, je še vedno tri krat slabša kot pri metal halogenih sijalkah (HID). Le-te svetlobo 
proizvajajo s praznjenjem v plinu, s pomočjo električnega loka v mešanici živosrebrnih in metal-
halogenih par. Vendar prvo in drugo močno prekaša LED sijalka, ki je približno 30% bolj učinkovita od 
HID sijalk in pet krat bolj od halogenskih žarnic. Če pogledamo v prihodnost lahko ugotovimo, da so 
halogenske in HID žarnice dosegle zgornjo mejo razvoja, medtem ko je LED tehnologija še vedno v 
polnem razmahu (slika 14.). 
 

 

   Slika 14: Prikaz učinkovitosti različnih virov svetlobe 

 

Domet svetlobe8 
 
Ko govorimo o osvetljenosti velja pripomniti termin, ki ga proizvajalci svetilk radi navajajo. 
Govorimo o terminu „beam range“ ali „domet svetlobe“. Svetloba se v prozornem mediju, kot je na 
primer zrak, širi skoraj neskončno daleč. Zato je izražanje dometa svetlobe kot nekakšne končne 
količine brez posebnega pojasnila, na kar včasih naletimo v katalogih proizvajalcev svetilk (posebej 
ameriških), izgleda na oko povsem brez smisla in napačno. Za razumevanje te količine je potrebno 
poznati zahteve ameriškega ANSI/NEMA standarda FL 1-2009. Ta standard pojem dometa svetlobe 
definira kot oddaljenost, pri kateri je osvetljenost neke ravnine vdelane v središče snopa 0,25 lx, kar 
je približno enako kot je osvetljena površina zemlje, pri jasni noči, pri polni luni. 
Glede na to, da je okolica odprtega prostora največkrat relativno temna, (npr. trava, listje..), da je 
lahko središče osvetljene površine zelo majhno in da je 0,25 lx zelo nizka osvetljenost, ki vidu ne 
omogoča razločevanja podrobnosti za izpolnitev naloge, je verodostojnost tega pokazatelja precej 
vprašljiva. Vendarle, če proizvajalec izrazi domet svetlobe po FL 1-2009 npr. 250 m in če upoštevamo 
da osvetljenost E pada s kvadratom razdalje, uporabnik lahko izračuna, da bo na oddaljenosti 125 m 
osvetljenost cilja 1 lx oz. na 50 m 6,25 lx (slika 15.). 
 

 

 

 

8Domet svetlobe (Beam distance ali Beam range) 



 

     Slika 15: Prikaz dometa svetlobe od 250 m do 300 m 

 

Življenska doba, barvna temperatura in CRI 

S slike 16. je razvidno, da je življenska doba pri LED sijalkah približno tri krat daljša kot pri HID in več 
kot deset krat daljša kot pri halogenskih sijalkah. Daljša življenska doba ne pomeni samo nižjih 
stroškov pri menjavi sijalk, temveč tudi večjo zanesljivost delovanja pri intervencijah.  
 

 

      Slika 16: Primerjava življenske dobe tipičnih mobilnih svetlobnih virov 
 
 
Za vizualno zaznavo objektov v razsvetljenem prostoru je pomemben parameter »barvna 
temperatura« svetlobe in CRI9. Vrednosti temperature barve različnih svetlobnih virov so prikazani na 
sliki 17. Vrednosti oz. podatek o „CRI“ za halogenske, HID in LED sijalke je nad 80. 
 
 

 

      Slika 17: Temperature barv tipičnih svetlobnih virov 



V kolikor upoštevamo vse do zdaj navedeno, sploh ne preseneča primerjava vizualnih občutkov na 
prostoru, osvetljenem z dvema svetilkama enake priključne moči, 150 W halogenske svetilke in  
150 W LED svetilke (slika 18.) 
 
Bistvene prednosti LED svetilk pred ostalimi viri svetlobe so: 

 
- Nizka poraba električne energije 

- Mala priključna moč 

- Izjemno dolga življenjska doba (50.00010 ur), nizki stroški vzdrževanja 

- Brez UV in IR sevanja 

- Nizka prostorska toplotna obremenitev 

- Visoka odpornost na udarce in vibracije 

- Redki pojavi pregretja 

- Zelo kompaktna oblika 

- »naravna« prijetna temperatura barve. 

 

 

              Slika 18: Primerjava osvetlitve halogenske in LED svetilke enake priključne moči 

 

IP11 zaščita 
 
Pri gasilskih in drugih intervencijah so luči izpostavljene vremenskim in drugim vplivom na odprtih 
prostorih, zato moramo upoštevati, da morajo biti le te zaščitene pred vdorom trdih delcev in vode. 
Oznaka IP xy določa stopnjo zaščite pred vdorom, pri čemer nam prva številka pove stopnjo zaščite 
pred vdorom trdih delcev, druga številka pa stopnjo zaščite pred vdorom vode (tabela 2). 
 

 

 Tabela 2: Ravni zaščite električne opreme pred vdorom vode in trdnih delcev  

 
10 Za primerjavo, leto ima 8.760 ur. 
11 IP (Ingress Protection) označuje zaščito pred vdorom, definirano v skladu z EN 60529 

PRVA ŠT. OPIS DRUGA ŠT. OPIS 

0 Brez zaščite 0 Brez zaščite 

1 Zaščita pred trdimi delci večjimi od 50 mm 1 Zaščita pred kapljami kondenza, ki padajo navpično 

2 Zaščita pred trdimi delci večjimi  od 12 mm 2 
Zaščita pred kapljami kondenza, ki padajo pod kotom do 
15° 

3 
Zaščita pred trdimi delci večjimi  od 2,5 
mm 

3 
Zaščita pred dežnimi kapljami, ki padajo pod kotom do 
60° 

4 Zaščita pred trdimi delci večjimi od 1 mm 4 Zaščita pred pršenjem vode z vseh smeri 

5 Zaščita pred prahom 5 Zaščita pred curki vode z vseh smeri 

6 Popolna zaščita pred prahom 6 Zaščita pred pljuski vode in morja 

      7 Zaščita pred začasnimi potopitvami v vodo 

      8 Zaščita pred trajnimi potopitvami v vodo 



Primeri LED in HID reflektorjev 

Sodobne LED sijalke omogočajo proizvajalcem svetlobnih naprav niz možnosti za poboljšanje 
razsvetljave, v primerjavi z običajnimi rešitvami. Na sliki 19. je prikazan LED reflektor FRC SPECTRA, ki 
izseva svetlobni tok 20.000 lm z zelo majhno priključno močjo 220W.  V njem so na edinstven način 
kombinirane tri vrstice LED sijalk, tako da zgornja in spodnja vrstica razpršujeta svetlobo široko v 
prostor in s tem osvetljujeta bližnjo okolico (floodlight). Hkrati srednja vrstica LED sijalk emitira 
svetlobo v ožjem snopu in tako osvetljuje oddaljene objekte (spotlight). 
Alternativa za tiste uporabnike, ki še naprej prisegajo na klasične rešitve, so še vedno HID svetilke 
(slika 20.). 
 

 

  Slika 19: FRC SPECTRA Q20, 220 W/24 V, 20000 lm, IP68, LED 

 

 

 

Slika 20: FRC OPTIMUM H15, 150 W/24 V, 11250 lm, HID 

 

 

 



Zaključek 

Gasilci in druge intervencijske službe imajo potrebo po kakovosti razsvetljave v smislu intenzivnosti, 
učinkovitosti in času delovanja, pri čemer je pomembno, da iz razpoložljivih sredstev (javni denar) 
dobimo največ kar lahko. Za dosego tega je potrebno temeljito preučiti vse vidike proizvoda, ki ga 
proizvajalci ponujajo. Moramo poznati vsaj osnovne tehnike razsvetljave, ki so predstavljene tukaj. 
Informirani uporabniki lahko proizvajalcu postavijo jasna vprašanja in nanje zahtevajo konkreten 
odgovor, zato se ne zanašajte na tiste osnovne informacije, ki vam jih proizvajalec ponudi v reklamah. 
Med podatke, ki so važni pa tu niso opisani, spadajo garancijski roki, servisni podatki, združljivost 
naprav, načini napajanja, dodatki (npr. svetlobni stolpi) in tako naprej. Ta vprašanja so nespecifična in 
podobna tistim, ki se pojavljajo pri nakupu druge tehnične opreme, tako da so kupcem in drugim 
uporabnikom že znana. 


