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Shrnutí
Energeticky účinné osvětlení je horké téma při dnešních jednáních o změně klimatu,
udržitelné energetické politice a energetické účinnosti. Osvětlení spotřebuje 22 procent
elektrické energie spotřebované ve Spojených státech, a proto nabízí velké příležitosti pro
úspory. Ale, která energeticky efektivní světelná technika je tou nejlepší volbou?
V tomto materiálu:
• Analýza životnosti (Life-cycle analysis, LCA) energeticky účinného osvětlení je
hlavním námětem dominujícím při výběru světelných zdrojů kromě spotřeby
energie
• Při srovnávání účinnosti osvětlení se musí vzít v úvahu aplikace, nikoli pouze světelné
zdroje.
• Dnes je osvětlení pomocí světelných diod (LED) nejúčinnější volbou pro rozsáhlou
řadu aplikací.
• Výkonnost LED se rychle zvyšuje a očekává se, že překoná kompaktní zářivky (CFL)
při jakémkoli napětí.
• LED osvětlení neobsahuje škodlivé materiály, jako je rtuť.
LED diody: nejzelenější volba pro osvětlení
Energeticky účinné světelné technologie, které jsou nyní k dispozici umožní výrazně snížit
množství spotřebované energie v USA.
Čelíme rostoucím obavám o vliv našich tradičních zdrojů energie, vztahující se jak na
změny klimatu tak ke zvyšování nákladů, a je důležité, že jsme urychlili zavádění
energeticky úsporného osvětlení, ve snaze nahradit tradiční plýtvání energií v žárovkách.
Průmysl osvětlování a příslušní jednotlivci i organizace jsou zapojení do diskuze o
opodstatněnosti LED osvětlení versus další energeticky úsporné osvětlovací technologie,
jako je CFL. Výsledky z několika nedávných studií ukazují, že LED diody jsou buď
nejúčinnější, nejzelenější volba nebo jsou prostě rovny nejúčinnějším tradičním zdrojům
světla.
LED diody jsou nejúčinnější zdroj světla, které jsou dnes k dispozici, a jsou také
nejzelenější, neboť neobsahují toxickou rtuť a olovo. Zmatek kolem LED osvětlení při
prohlášení za nejúčinnější světelný zdroj vychází z rozdílu mezi tradičními světelnými
zdroji - žárovkami, halogenovými a fluorescenčními žárovkami a zářivkami - a LED, běžně
prodávanými jako svítidla místo žárovek.
To často vedlo k porovnávání jablek a hrušek, tj. účinností světelného zdroje a svítidla.
Analýza životnosti
Obě technologie LED a CFL nabízejí energeticky efektivní alternativy k neefektivní
osvětlovací technice jako jsou žárovky. U.S. Department of Energy (ministerstvo
energetiky) uvolnil výsledky studií analýzy životnosti (LCA, Life-Cycle Analysis) LED
osvětlení a osvětlení kompaktními zářivkami CFL (Compact Fluorescent Lamp) prováděné
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na Carnegie Mellon University’s Green Design Institute a OSRAM Opto Semiconductors
a dokončenou studii analýzy životnosti LCA na Siemens Corporate Technology Centre for
Eco Innovations. Analýza sledovala celý cyklus životnosti, včetně výrobního procesu, fázi
používání a likvidaci na konci životnosti. Jak studie Carnegie Mellon tak OSRAMu zjistily,
že výroba představuje poměrně malou část z celkového cyklu životnosti pro LED a CFL
technologie. V obou studiích celkové spotřeby energie je energie spotřebovávána
převážně při jejich vlastním použití. Analýzy LCA zjistily, že 96 až 98 procent energie je
spotřebováno pro generování světla a méně než čtyři procenta zbývá na výrobu LED nebo
CFL. 1, 2
Účinnost svítidel: kritická pro úspory energie
Pro výkonnost LED se předpokládá stálý nárůst, což vede k rychle rostoucí účinnosti.
Tato míra technologického vývoje vyžaduje péči při vytváření studií tak, aby výsledky
přesně odrážely stav dat, týkajících se úspor a účinnosti pro LED. Srovnáme-li LED
svítilnu, dávající 60 lm/W (LPW, Lumens per Watt) a kompaktní zářivku CFL, jsou výsledky
velmi blízké (viz obrázek 1 - Carnegie Mellon). U LED technologie se očekává, že se i
nadále bude zlepšovat velmi rychlým tempem, což povede k ještě větší energetickým
rozdílům mezi LED a CFL.
Cree má projekty na zlepšení výkonnosti LED, měřené v lumenech na destičku, a lze
očekávat, že se hodnota bude zdvojnásobovat každých 18 až 24 měsíců.
Tyto dva odkazy na životnost ukazují na to, že kompaktní zářivky a LED jsou zhruba
rovnocenné z hlediska využití nákladů, přičemž neuvažují přirozené zlepšování účinnosti
LED. Kromě toho, pro posouzení dominantních osvětlovacích aplikací je potřeba, aby se
přesně odrážely dopady na životní prostředí.

Obrázek 1: Srovnání fázi používání a produkce energie pro různé světelné techniky (Carnegie Mellon LCA). LED
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osvětlení na účinnost 60 lm/W a má srovnatelnou celkovou spotřebu energie s kompaktní zářivkou CFL. S
vyšší účinností LED produktů se celková spotřeba energie dále sníží.
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Věc aplikace osvětlení: úzkoúhlé svítidlo
Bytové osvětlení amerických domácností, které se skládá z kombinace žárovek, zářivek
a kompaktních zářivek obvykle tvoří 15 až 20 procent spotřeby elektřiny.
Zabudovaná světla (downlights, can lights) tvoří jednu z nejrychleji rostoucích kategorií
v domácnostech; v těchto typech světel obvykle svítí neefektivní žárovky nebo
halogenové žárovky. Americké ministerstvo energetiky odhaduje, že více než 20 milionů
těchto svítidel se prodává v USA každý rok a nejméně 500 milionů zapuštěných světel je
instalováno v amerických domácnostech.3 Zabudovaná světla - hojně používaná pro
všeobecné osvětlení okolí v kuchyních, chodbách, koupelnách a dalších oblastí doma poskytuje příležitost pro významné úspory energie.
Kromě toho jsou zapuštěné downlighty široce využívány v obchodních zařízeních, jako
jsou hotely, obchody a restaurace. V této aplikaci žárovky a halogenové zdroje mají nízké
náklady a nabízejí dobré podání barev a kompatibilitu s většinou nainstalovanými
ovládacími prvky, ve vztahu k účinnějším CFL světelným zdrojům (kompaktním zářivkám).
LED zdroje mají potenciál pro ještě delší životnost než CFL, lepší kvalitu osvětlení, dobrou
možnost pro ztlumení a další úspory energie.
LED diody jsou směrové zdroje světla, které vyzařují světlo v jednom směru na rozdíl od
většiny žárovek, halogenů a zářivek, které jsou všesměrové, emitující světlo a teplo ve
všech směrech. Například, CFL nebo žárovka uvnitř zapuštěná může zbytečně vyplýtvat
asi polovinu světla, které vyrábí, zatímco vestavná LED dodává světlo pouze tam, kde je
to potřeba - v místnosti dole. Protože světlo produkované LED je směrové, mají značnou
výhodu oproti jiným zdrojů světla pro aplikace, jako jsou zapuštěné downlighty nebo
bodové osvětlení.
Cree LR6, vestavná downlight, dává typickou účinnost 62 lm/W. Ačkoli CFL zářivky
nabízejí podobné účinnosti jako LR6, 10,5 W, LR6 může nahradit 26 W CFL
v šestipalcovém provedení a může zároveň poskytovat stejné množství světla. 4 Zdroj
tohoto rozdílu lze nalézt ve věci známé jako „účinnost systému“.
Případová studie na LED downlighty, prováděná v Sacramento Municipal Utility District,
zdůrazňuje význam účinnosti systému. V příkladu znázorněném na obrázku 2 níže,
kompaktní zářivka CFL je hodnocena na 50 lm/W, i když toto hodnocení nebere v úvahu
ztráty, které mohou být až 50 procent. Proto účinnost systému (světla) pro svítidla CFL je
pouze 25 lm/W, ve srovnání s 54 lm/W pro LR6 (Tato studie byla provedena s předchozí
generací LR6 s 12W jmenovitého zatížení). Rozdíl mezi účinností výbojky a účinností
systému vyplývá z použití žárovek a výbojek CFL v různých přípravcích. Aktuální praxe pro
měření světelného výkonu na svítidle v otevřeném prostoru namísto měření účinnosti
systému všech možných svítidel používajících tyto typy světelných zdrojů.
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Obrázek 2: Při porovnávání LED diody s dalšími typy světelných zdrojů je důležité podívat se na celý systém
účinnosti - nejen účinnost zdroje světla (např. kompaktní zářivka CFL). Svítidlo s CFL vykázalo ztráty ve výši
50% (případová studie Sacramento Municipal Utility District). Množství dodaného světla je pouze polovina světla
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produkovaného zářivkou. LED mají mnohem menší ztráty, protože jsou vysoce směrové, což je ideální pro
zapuštěné downlighty.

Jiné studie srovnává výkon žárovek a CFL zářivek v downlightech. 5 Obrázek 3 ukazuje
výňatek z výsledků jedné takové studie pro downlight aplikace. Směrovost LED umožňuje
vyšší účinnost a vyšší úspory energie oproti tradičním osvětlovacím technologiím pro
zapuštěné světlo. LED downlighty mohou překonat účinnost účinné světelné techniky jako
jsou CFL o 65 až 100 procent v této aplikaci.
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Obrázek 3: Srovnání různých světelných technologií pro downlight aplikace.

Cree LR6, jako vestavná downlight byla původně vyráběna v roce 2007 s výkonem 54 lm/W
a předpokládaná životnost byla 50 000 hodin. Během posledních dvou let, rychlý pokrok
v technologii LED vedl k prototypu LR6 High-Efficiency (HE) downlight prokazující 102 lm/W poskytuje 665 lumenů při pouhých 6,5 W spotřeby.6 Tento zvýšený výkon povede k ještě větší
úspoře energie v průběhu životního cyklu LED osvětlení ve srovnání s žárovkami a zářivkovým
osvětlením.
Porovnání životnosti a spotřeby energie pro typické CFL zapuštěné (downlight) a Cree LR6 je
znázorněno na obrázku 4 níže.

Obrázek 4: Srovnání životnosti a spotřeby kompaktní zářivky CFL s LED Cree LR6 a vysokoúčinnostní LR6 LED
energie pro zapuštěné downlight aplikace (50 000 hodin při ekvivalentním výstupu odpovídajících lumenů).
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Bodová světla
Reflektory s úzkým paprskem PAR38 jsou používány v mnoha aplikacích, jako jsou displeje
vyráběné pro supermarkety, obchodní domy, muzea a zejména tam, kde je oceněna výjimečná
kvalitu barev. Tato světla jsou typicky halogenové žárovky, ačkoli tam, kde je žádoucí energeticky
efektivní řešení jsou využívány kompaktní zářivky.
V květnu roku 2009, Cree představil LRP 38, LED svítidlo které mělo sloužit jako náhrada
halogenových a kompaktních fluorescenčních PAR38. LRP 38 poskytuje pevně zaostřený paprsek
s výjimečnou kvalitu barev, prodlouženou životností a energetickou účinností.7 LRP-38 je mnohem
úspornější než halogenové zdroje (12 W versus 50 W +) a také účinnější než alternativní
technologie, jako jsou kompaktní zářivky (12 W versus 23 W). Kromě toho, vysoká kvalita podání
barev, dobré směrování, dlouhá životnost, absence rtuti a mé tepelné, infračervené a ultrafialové
emise ji činí jasnou volbou pro mnoho aplikací.
Jako u zapuštěných downlightů, po celou dobu životnosti také dominuje energie spotřebovaná při
užívání po dobu celé životnosti lampy. Srovnání halogenové, kompaktní zářivky a LED svítidla pro
využívání energie je uvedeno níže na obrázku 5.

Obrázek 5: Srovnání využití energie po dobu životnosti v aplikaci PAR38 - bodové světlo ( 50 000 hodin při
ekvivalentním výstupu odpovídajících lumenů).

Souhrn
LED osvětlení jsou nyní účinnější než tradiční světelné techniky ve srovnání jak pro velká
svítidla, tak pro zapuštěná a bodová světla. Kromě toho se u LED technologie předem
předpokládá rychlým tempem rostoucí propast mezi ní a tradičním osvětlením. Náklady na
energie po celou dobu životnosti LED ve srovnání těchto aplikací ukazují, že LED nabízejí
jasné výhody, pokud jde o náklady na energie a dopad na životní prostředí.
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