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Dlaczego żarówki led są energooszczędne?
Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego żarówki led są energooszczędne? Skąd w ogóle taka moda na ten typ
oświetlenia? Dlaczego Unia chce, żebyśmy tylko z nich korzystali?
Żarówkę, czy raczej lampę żarową wynalazł Thomas Edison w 1879 roku. Działała ona w oparciu o ciało świecące
wykonane z włókna trudnotopliwego materiału. I ta sama żarówka, którą zaproponowano pod koniec XIX wieku,
świeci w naszych domach do dzisiaj.
Jednak kilka lat temu Unia Europejska wydała dyrektywę, wedle której, wszystkie Państwa członkowskie mają
obowiązek wycofać z rynku powyższe źródła światła i zastąpić je energooszczędnymi - ledowymi, bądź
halogenowymi. Wielu ludzi oburzyło się, bo przecież żarowe źródła są tańsze. Nie był to jednak sprzeciw
podyktowany twardą logiką czy sensownymi argumentami, a jedynie przyzwyczajeniem.
Prawda jest jednak taka, że zarówno żarówki ledowe, jak i te halogenowe cechują się dużo niższym zużyciem
energii i lepszą wydajnością. Powód leży w samej budowie tych źródeł. Poniżej chciałbym przedstawić główne
zalety energooszczędnych żarówek i wskazać, gdzie należy szukać oszczędności, o których mówią media, politycy i
sami producenci oświetlenia.

Żarówki energooszczędne a Twój portfel
Żarówka z drucikiem nie była najefektywniejsza. Działała i to wystarczało. Edison
potrzebował aż tysiąca podejść, żeby wreszcie mu się udało. Istnieje nawet
powiedzenie: Edison odkrył 1000 sposobów, na to, jak nie zrobić żarówki i tylko
jeden, jak ją zrobić. Okazuje się jednak, że są także inne metody. On po prostu nie
posiadał odpowiednich narzędzi i wiedzy, żeby zaprojektować coś lepszego.

Żarówka wymyślona przez Thomasa Edisona większą część pobieranej energii, zamiast na strumień świetlny,
przekazywała na tworzenie ciepła. Było ono wydzielane do pomieszczenia poprzez nagrzewanie się poszczególnych
elementów. Niestety nie da się tak sterować potencjałem elektrycznym, żeby określić, do czego ma być
wykorzystywany.
W przypadku żarówki ledowej energia jest przekazywana do elementów półprzewodnikowych (diod)
odpowiedzialnych za produkcję światła. Cechują się one niemal zerową startą energii, nie wydzielają ciepła przy
wytwarzaniu strumienia świetlnego. Dzięki temu niemal zlikwidowano problem strat energii. Pozwala to na
zasilanie źródeł nawet prądem o napięciu 12V!
Żarówki halogenowe również pozwalają na dużą oszczędność, tutaj jednak emisja ciepła do pomieszczenia może
być nieco większa, aniżeli w przypadku świetlówek i żarówek ledowych. W źródłach halogenowych konieczne jest
włączenie żarnika, który poprzez kontakt z gazem, znajdującym się w żarówce, wytwarza światło. Dochodzi do
luminescencji na wewnętrznej części żarówki.

Ile i gdzie na tym zarobi przeciętny Kowalski?
Wykorzystanie już jednego tylko źródła energooszczędnego w miejsce tradycyjnej żarówki, pozwoli Wam w ciągu
roku zaoszczędzić nawet do 80 zł na jednym punkcie. Tu naprawdę dużo, zwłaszcza, jeśli w domu wymienicie np.
sześć żarówek. To niemal 500 zł w ciągu 12 miesięcy, około 50 zł miesięcznie.

Żarówki energooszczędne są stosunkowo droższe, aniżeli tradycyjne żarowe. Załóżmy, że zwykła żarówka
kosztuje pięć złotych. Energooszczędny odpowiednik może w tym wypadku kosztować 20 zł. Wszelako, źródło
dobrej ﬁrmy działać będzie do 100 tysięcy godzin. Zwykła żarówka może funkcjonować dziesiątą-dwudziestą część
tego czasu? Kupno jednej żarówki energooszczędnej równa się zakupowi dziesięciu-dwudziestu normalnych
żarówek.
Dlatego wydanie 50-100 zł na tradycyjne żarówki, które zresztą po kilkudziesięciu godzinach działania zaczną
tracić swoją efektywność, jest gorszym wyborem, aniżeli inwestycja w energooszczędne źródło. Tutaj do obniżenia
wydajności może dojść po 50 tysiącach godzin działania. Wszelako mówimy tu o obniżeniu efektywności o
maksymalnie 20 procent.

Jaki model żarówki LED wybrać?
Do tradycyjnych lamp i opraw instalowanych w suﬁcie będziecie potrzebować źródeł led
osadzonych na trzonku małym lub dużym - tj. E14 lub E27. Wersje o mniejszym gwincie
można także wykorzystać w kinkietach i lampkach biurkowych. W przypadku opraw
wpuszczanych, np. w strop konieczne będzie zastosowanie żarówek pasujących do gniazd
takich jak GU10, GU53 czy GU4. Wszystko zależy od informacji, zawartej na oprawie. Przy
oprawkach wpuszczanych trzeba także wziąć pod uwagę średnicę samego źródła. Najczęściej
jest to MR11 lub MR16.

Jeżeli chodzi o oświetlenie łazienek - tutaj warto zrezygnować z LEDów i posłużyć się źródłami halogenowymi.
Trzeba bowiem pamiętać, że żarówki ledowe są dobre, jeśli światło w danym pomieszczeniu działa przez dłuższy
czas. Jeżeli jednak jest stale włączane i wyłączane, lepszym rozwiązaniem będzie wkręcenie żarówek
halogenowych.
Ledy najwięcej energii pobierają podczas rozruchu. Później ich efektywność znacznie wzrasta. W łazience, jeśli
będziemy stale je włączać, nie uda nam się zbyt dużo zaoszczędzić, dlatego lepiej wykorzystać halogeny w miejsce

ledów.
Prawda jest też taka, że większość źródeł światła pasujących do gniazd opraw wpuszczanych to właśnie żarówki i
świetlówki halogenowe i metahalogenkowe. Łatwiej w nich również o hermetyczność, która w pomieszczeniach
takich, jak łazienki, jest nieodzowna.

Gdzie kupić źródła światła?
Żarówki ledowe i halogenowe znajdziecie nawet w supermarketach. Prawda jest jednak taka, że oferuje się tam
często tanie zamienniki, które nie będą działać tyle, ile produkty znanych i renomowanych ﬁrm. Musicie zrozumieć,
że cena idzie w parze z jakością. Nie chodzi tylko o ilość diod umieszczonych w źródle, ale również materiał, z
którego wykonano owe diody, czy metodę, jak je ze sobą połączono. Wszystko to łączy się na cenę.
Rozsądnym wyjściem jest kupno źródeł przez internet. Pozwoli to na dokładne zapoznanie się z produktem, a pod
ręką będziecie mieli całą sieć, żeby przekonać się, jak owe źródła działają. W internecie i na stronach sklepów
znajdziecie opinie klientów i wskazówki, jak zainstalować dane żarówki. Jeśli szukacie konkretnego modelu,
zapraszam do sprawdzenia ofert takich sklepów jak LuxMarket.pl.
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