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OPRAWY OŚWIETLENIOWE 
 

Wg PN-90/E-01005. Technika świetlna. Terminologia. (845-10-01) 
Oprawa oświetleniowa – urządzenie słuŜące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania 
strumienia świetlnego jednego lub więcej źródeł światła, zawierające, oprócz źródła światła, 
wszystkie elementy niezbędne do mocowania, ochrony źródła światła i przyłączania go do sieci 
zasilającej oraz układ stabilizacyjno-zapłonowy, jeŜeli jest potrzebny. Ang. luminaire (czasami 
stosowany, lecz uznawany za niewłaściwy lighting fitting) 
 

 
Definicje  wg PN-90/E-01005. Technika świetlna. Terminologia. 
Oprawa zwykła – oprawa bez specjalnej ochrony przed przedostawaniem się pyłu lub wilgoci. 
(znak IP np. IP 20) 
 

Oprawa zabezpieczona – oprawa mająca specjalną 
ochronę przed przedostawaniem się pyłu, wilgoci lub 
wody (pyłoodporna, pyłoszczelna kroploodporna, 
bryzgoodporna, deszczoodporna, strugoodporna, 
wodoszczelna). (znak IP np. IP 65) 
 

Oprawa przeciwwybuchowa – oprawa spełniająca 
wymagania odpowiednich przepisów dotyczących 
elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych, 
przeznaczona do pracy w pomieszczeniach zagroŜonych wybuchem. Ang. 
explosion-proof luminaire. (znak EX) 
 

Plafoniera wąskostrumienna – mała 
oprawa koncentrująca światło, 
zazwyczaj wbudowana w sufit. Ang. 
downlight. 
 

Projektor – oprawa, w której światło 
jest skupiane za pomocą odbicia 
i/lub załamania, aby otrzymać 
zwiększoną światłość w 
ograniczonym kącie przestrzennym. 
Ang. projector, niem. Strahler. 
Projektor wąskostrumieniowy – 
projektor o otworze wyjściowym przewaŜnie mniejszym niŜ 0,2m 
formujący strumień świetlny w wiązkę, której uŜyteczny kąt 
rozwarcia nie przekracza zwykle 0,35 radiana (200). Ang. 
spotlight. 
 

Projektor iluminacyjny – projektor przeznaczony do oświetlania 
obiektów, przewaŜnie nastawny. Ang. floodlight. 
 

Kąt ochrony δ – kąt płaski w pionowej płaszczyźnie przechodzącej 
przez środek świetlny oprawy określający strefę, w której 
przedziałach oko obserwatora jest chronione przed 
bezpośrednim promieniowaniem źródła światła. Ang. 
shielding angle. 
 

Kąt wypromieniowania bezpośredniego – kąt między osią 
pionową a pierwszą linia obserwacji, z której obserwator nie 
widzi źródeł światła ani powierzchni o duŜej luminancji. Ang. 
cut-off angle. δ
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Odbłyśnik – urządzenie słuŜące do zmiany rozkładu przestrzennego strumienia świetlnego 
źródła, głównie przez 
wykorzystanie zjawiska odbicia 
światła. Ang. reflector. 
 

Klosz – osłona z materiału 
przeźroczystego lub 
rozpraszającego, 
przeznaczona do ochrony 
źródła światła, do rozpraszania 
światła lub zmiany jego barwy. 
 

AbaŜur – osłona z materiału 
nieprzeświecalnego lub 
rozpraszającego, 
przeznaczona do przesłonięcia 
źródła światła przed 
bezpośrednim widzeniem. 
 
Raster – osłona z elementów przeświecalnych lub 
nieprzeświecalnych, rozmieszczonych w taki sposób, aby 
przesłonić źródła światła przed bezpośrednim widzeniem pod 
określonym kątem. 
 

Szkło ochronne – przeźroczysta lub przeświecalna część 
oprawy otwartej lub zamkniętej, przeznaczona do ochrony 
źródła/źródeł światła przed dotykiem, kurzem i brudem oraz 
działaniem cieczy, par i gazów. 
 

Siatka ochronna – część oprawy w postaci siatki, słuŜąca do 
zabezpieczenia jej szkła ochronnego przed uszkodzeniem 
mechanicznym. 
 

Oprawka – przyrząd, do którego jest wkładany trzonek lampy, utrzymujący ją w przewidzianym 
połoŜeniu i zazwyczaj zapewniający połączenie z obwodem zasilającym. 
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Zadania oprawy, główne cz ęści oprawy 
Racjonalnie skonstruowana oprawa powinna spełniać następujące zadania: 
 

1. Zapewnić odpowiedni kształt bryły fotometrycznej  
rozsyły strumienia większości lamp nie są dostosowane do potrzeb oświetleniowych. 

� bryła fotometryczna zbliŜona do kuli: 
- Ŝarówki głównego szeregu, Ŝarówki projektorowe, lampy wyładowcze krótkołukowe, 

lampy z bańką pokrytą luminoforem lub powłoką rozpraszającą. 
� bryła fotometryczna zbliŜona 

do torusa: 
- Ŝarówki liniowe, świetlówki, 

lampy sodowe i inne lampy 
wyładowcze z Ŝarnikiem 
rurkowym. 

Części oprawy zapewniające te 
zadania:  
� źródło światła,  
� odbłyśnik, klosz, osłony, 

obudowa, raster. 

   
 

   
Małe rozmiary źródła światła – moŜliwość uzyskania wąskiego rozsyłu światłości. 
DuŜe rozmiary źródła światła – szeroki rozsył światłości. 
 
2. Ograniczyć luminancję źródła światła w określonym kierunku  
w celu zapewnienia komfortu widzenia i ograniczenia zjawiska olśnienia.  
 

  
 

Części oprawy zapewniające te zadania:  
� osłony,  
� raster,  
� klosz,  
� obudowa,  
� odbłyśnik. 
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3. Zapewnić łatwą i bezpieczną wymianę źródła światła  
 

� łatwa i prosta wymiana dzięki odpowiedniej oprawce,  
� łatwy i szybki dostęp do źródła światła dzięki odpowiedniej budowie oprawy (np. 

obudowa otwierana bez uŜycia narzędzi). 
 

  
Części oprawy zapewniające te zadania:  

� oprawki: gwintowe, bagnetowe, kołkowe itp.,  
� obudowa, zatrzaski, klamry, uchwyty. 

 

4. UmoŜliwić właściwe umiejscowienie oprawy w określonym połoŜeniu,  
oprawy mogą być:  

� zabudowywane,  
� przykręcane, 
� zwieszane,  
� stawiane,  
� nakierowywane. 

  
Części oprawy zapewniające 
te zadania:  
� zwieszaki z 

mikroregulacją,  
� obudowa i uchwyty 

umoŜliwiające 
zabudowywanie w 
róŜnego rodzaju sufitach 
podwieszanych,  

� mocowania opraw, które 
nie naruszają szczelności 
oprawy,  

� masywna podstawa,  
� urządzenia umoŜliwiające 

nastawienie we właściwym połoŜeniu. 
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5. (a) Zapewnić ochronę źródła światła od wpływu czynników zewnętrznych, oraz (b) Zapewnić 
ochronę środowiska od szkodliwego działania lampy  

 

a). - ochrona od wilgoci, - wody, - temperatury, - kurzu, - uszkodzeń mechanicznych,  
 

b). - ochrona przed promieniowaniem UV, IR, - przed nadmiernym przyrostem 
temperatury, - przed moŜliwością kontaktu z odłamkami uszkodzonej bańki źródła 
światła (człowiek i np. przemysł spoŜywczy), - ochrona stref zagroŜonych wybuchem 
(kopalnie, obecność - substancji łatwopalnych itp.). 

 

Części oprawy zapewniające te zadania:  
� klosze i obudowy o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i termicznej,  
� uszczelki (długość uszczelki w oprawach z IP65 moŜe decydować o trwałości 

oprawy),  
� siatki ochronne,  
� szyby hartowane,  
� dławnice (wprowadzenie kabli),  

 

 
 
Długość uszczelki moŜe decydować o skuteczności 
ochrony przed wnikaniem kurzu i wody. 
 
 
 
 
 
 
 

6. UmoŜliwić łatwą konserwację oprawy i źródła światła,  
tak, aby właściwości świetlne oprawy w trakcie okresu eksploatacji pozostały w miarę 
moŜliwości na stałym poziomie. 
 

Części oprawy zapewniające te zadania:  
� obudowa i klosz utrudniający osadzanie się kurzu, 

zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz oprawy,  
� łatwy dostęp do części wymagających okresowego 

czyszczenia,  
 

Dla opraw oświetlenia pośredniego konieczne jest 
stosowanie kloszy lub szyb zamykających oprawy od góry i 
chroniących źródło światła przed zabrudzeniem.  
 
Oprawy przeznaczone do szpitali powinny posiadać gładką 
obudowę i klosz ułatwiający czyszczenie.  
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Oprawy z filtrem przeciwpyłowym. Oprawa 
Horizontal (I-VALO), oprawa przeznaczona 
do eksploatacji w trudnych warunkach. 
Oprawa posiada filtr przeciwpyłowy i pierścień 
zabezpieczający przed osadzaniem się pyłu na 
zewnętrznej powierzchni szyby ochronnej. 
Wyrównanie ciśnienia w oprawie następuje 
przez filtr przeciwpyłowy a nie poprzez 
uszczelkę jak to ma miejsce w zwykłych 
oprawach. Filtr ten stanowi dodatkową ochronę 
i zapewnia utrzymanie wymaganego stopnia 
szczelności oprawy w trakcie całego okresu 

eksploatacji.  

Filtr

Oprawa włączona

Pierścień

 

Filtr

Pierścień

Oprawa wyłączona

 

Nadciśnienie powstałe wewnątrz oprawy na skutek 
ciepła wytwarzanego przez lampę wypycha 
nagrzane powietrze z obudowy. Filtr zostaje 
oczyszczony i wysuszony. 

Zapylone i nasycone gazami powietrze wpływając 
przez filtr podlega oczyszczeniu. Filtr uniemoŜliwia 
przedostawanie się pyłu i innych zanieczyszczeń o 
wielkości powyŜej 0,01µm (m.in. pył, opary oleju, 
opary metalurgiczne, popiół, dym papierosowy, 
mgła, bakterie, wirusy,). 

Poduszka powietrzna powstała wewnątrz pierścienia powoduje, Ŝe wznoszące się na skutek konwekcji 
powietrze kierowane jest na zewnątrz pierścienia, co zmniejsza osadzanie się kurzu i cząsteczek brudu 

na zewnętrznej powierzchni szyby ochronnej. 
 

7. Tworzyć estetyczną formę pod względem bryły i barwy harmonizującą z otoczeniem,  
oprawy są częścią wystroju wnętrza lub otoczenia i powinny z nim harmonizować, przy 
czym moŜna wyróŜnić z jednej strony oprawy dekoracyjne a z drugiej neutralne czy 
wręcz niewidoczne dla uŜytkownika. 
 

Części oprawy zapewniające te zadania:  
wszystkie widoczne elementy oprawy:  

� obudowa, klosz, uchwyt, podstawa, odbłyśnik. 
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Zintegrowane odbły śniki i rastry do opraw świetlówkowych 
 

Aluminium anodowane 
- produkowane w postaci blach lub taśm w zwojach, 
- powierzchnia surowego aluminium pokrywa się tlenkami w sposób niekontrolowany. MoŜe 

to prowadzić do opalizacji wywołującej niepoŜądane efekty barwne i zmniejszenie 
sprawności opraw. Dlatego teŜ producenci wykorzystują na ogół proces anodowania 
aluminium, 

- anodowanie to powierzchniowa obróbka metali polegająca na elektrolitycznym wytworzeniu 
warstwy tlenku. W wyniku anodowania blacha aluminiowa uzyskuje trwałą, odporną na 
działanie czynników atmosferycznych warstwę, 

- anodowane aluminium ma dobre właściwości optyczne. Materiał o wysokiej czystości, co 
najmniej 99,85%, osiąga współczynnik odbicia w zakresie 84-96% i moŜe być produkowany 
z powierzchnią odbijającą kierunkowo. 
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Rodzaje odbły śników i rastrów 
Odbłyśniki 

 

paraboliczny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prosty 

 
Rastry 
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Ograniczenie ol śnienia 
 

Niemiecka norma DIN 5035-7 zaleca kontrolę luminancji oprawy oświetleniowej w czterech 
podstawowych płaszczyznach C(0, 90, 180, 270). Luminancja oprawy w tych płaszczyznach 
winna być mniejsza niŜ 200 cd/m2 dla kątów γ≥60° (BAP 60). 
 

Brytyjska norma CIBSE mówi o trzech kategoriach ograniczenia olśnienia: 
- kategoria 1 – średnia luminancja musi być poniŜej 200, 500, lub 1000 cd/m2 oraz luminacji 

maksymalna (spot luminance) musi być poniŜej 500, 1000, lub 1500 cd/m2 dla kątów γ≥55° 
dla wszystkich płaszczyzn C. W praktyce pomiary wykonuje się co 10° dla płaszczyzny C i 
co 5° dla k ątów γ powyŜej kąta granicznego do 85°. Pomiar maksimum musi by ć dokonany 
w płaszczyznach C0, C30, C60, i C90,  

- kategoria 2 – tak jak kategoria 1, ale dla g≥65°, 
- kategoria 3 – tak jak kategoria 1, ale dla g≥75. 
 

Norma europejska PN-EN 12464 „Oświetlenia stanowisk pracy” zawiera następujące 
wymagania związane z ograniczeniem luminancji opraw oświetleniowych stosowanych do 
oświetlenia stanowisk pracy z monitorami ekranowymi: 

- luminancja opraw oświetleniowych dla kątów γ≥65° powinna by ć ograniczona do 1000cd/m2 
dla monitorów klasy I i II, 

- luminancja opraw oświetleniowych dla kątów γ≥65° powinna by ć ograniczona do 200cd/m2 
dla monitorów klasy III. 

 

Klasyfikacja monitorów ekranowych została przedstawiona w normie ISO 9241-7. Podzielono w 
niej monitory ekranowe na 3 klasy: 
- I dobrej jakości (najefektywniejsza powłoka antyrefleksyjna), 
- II średniej jakości, 
- III słabej jakości (najsłabsza dopuszczalna powłoka antyrefleksyjna). 
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Podział opraw o świetleniowych wg kryteriów: 
 

���� Bezpiecze ństwo 
Przy uŜytkowaniu opraw w róŜnych warunkach musi być zapewniona ochrona uŜytkownika 
przed poraŜeniem elektrycznym. W oprawie oświetleniowej wyróŜnia się: 
- części czynne, tzn. części przewodzące, które mogą spowodować poraŜenie elektryczne 

podczas normalnej eksploatacji, 
- pozostałe części, które w normalnych warunkach eksploatacji nie znajdują się pod 

napięciem. Mogą one być wykonane z materiałów izolacyjnych (nieprzewodzących) lub 
przewodzących i są wówczas oddzielone od części czynnych izolacją. 

 

Zabezpieczenie przed poraŜeniem elektrycznym polega na odpowiednio pewnym odizolowaniu 
części czynnych od pozostałych części oprawy tzn. tych dostępnych dla dotyku części oprawy, 
które w przypadku uszkodzenia lub przebicia izolacji mogą znaleźć się pod napięciem.  
 

Przyjęte stopnie zabezpieczenia nazywane są klasami ochronności.  
 

Klasa 0  
 
Izolacja 
robocza 

 
Oprawa oświetleniowa o klasie ochronności 0  
ochronę przed poraŜeniem elektrycznym stanowi tylko izolacja 
podstawowa. Obudowa i inne części oprawy nie będące pod 
napięciem są odizolowane od części będących pod napięciem za 
pomocą izolacji roboczej. Oprawa nie ma moŜliwości przyłączenia do 
przewodu ochronnego instalacji zasilającej.  
Oprawy o klasie ochronności 0 powinny być zastępowane oprawami o 
klasie ochronności I lub II. 

Klasa I   
 
Izolacja 
robocza razem 
z połączeniem 
ochronnym 

 
Oprawa oświetleniowa o klasie 
ochronności I  
ochronę przed poraŜeniem 
elektrycznym uzyskuje się nie tylko 
przez zastosowanie izolacji 
podstawowej, stosuje się 
dodatkowe środki ochrony. 
Dostępne części przewodzące 
(metalowa obudowa itd.) są 
połączone z przewodem ochronnym 
stałej instalacji zasilającej w taki 
sposób, Ŝe nie mogą one stać się 
czynne w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej.  

Klasa II   
 
Izolacja 
podwójna lub 
wzmocniona 

 
Oprawa oświetleniowa o klasie ochronności II  
ochronę przed poraŜeniem elektrycznym uzyskuje się nie tylko przez 
zastosowanie izolacji podstawowej, lecz równieŜ poprzez 
zastosowanie dodatkowych środków ochrony. Stosuje się izolację 
podwójną lub izolację wzmocnioną. Oprawa nie jest podłączana do 
przewodu ochronnego. Oprawa moŜe posiadać jednolitą obudowę z 
materiału izolacyjnego, pokrywającą wszystkie części metalowe lub 
moŜe posiadać obudowę metalową i zastosowaną we wszystkich 
miejscach izolację podwójną a tam gdzie jest to niemoŜliwe izolację 
wzmocnioną.  

Klasa III   
 
Bezpieczne 
niskie napięcie  

Oprawa oświetleniowa o klasie ochronności III  
ochrona przed poraŜeniem elektrycznym polega na zasilaniu bardzo 
niskim, bezpiecznym napięciem SELV (do 50V wartości skutecznej 
napięcia przemiennego) pochodzącym z transformatora ochronnego 
lub przetwornicy z separowanymi uzwojeniami. Oprawa nie powinna 
posiadać zacisku ochronnego.  
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� oprawy zwykłe, stałe, nienastawne – mogą być wykonane w kaŜdej klasie ochronności, 
� oprawy do trudnych warunków pracy – nie mogą być wykonywane w klasie 0, 
� oprawy mieszkaniowe zwykłe, stałe i nastawne – nie mogą być wykonane w klasie 0, i 

powinny być wykonane w klasie II i III (a nie w klasie I bo w polskich mieszkaniach nie ma 
instalacji z przewodem ochronnym). 

 
���� Stopie ń ochrony 
W zaleŜności od stopnia ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wody oprawy dzieli się 
zgodnie ze „stopniami IP” systemu klasyfikacyjnego przyjętego dla całego sprzętu 
elektrycznego. Ang. Ingress Protection. Norma IEC 529 (EN60529). 
 

IP [pierwsza_cyfra] [druga_cyfra] 
 

pierwsza_cyfra – określa stopień ochrony przed dotknięciem części znajdujących się pod 
napięciem i przed przedostawaniem się ciał stałych lub pyłu. 
 

druga_cyfra – określa stopień ochrony przed przedostawaniem się wody. 
 

[pierwsza_cyfra] - ochrona przed przedostawaniem się ciał stałych lub pyłu.  

IP Nazwa / rysunek Opis Wyjaśnienie 

0 - Brak zabezpieczenia. Brak ochrony przed 
wnikaniem ciał stałych i 
pyłu. Stopień 
niedopuszczalny w 
oprawach 
oświetleniowych. 

1 - 

 

Zabezpieczenie przed 
kontaktem ręki z 
elementami 
znajdującymi się pod 
napięciem. 

Ochrona przed ciałami 
stałymi o średnicy 
większej niŜ 50mm. 
Stopień nie stosowany w 
oprawach 
oświetleniowych. 

2 zwykła 
 

 

Zabezpieczenie przed 
bezpośrednim 
kontaktem palcami z 
elementami 
znajdującymi się pod 
napięciem. 

Zabezpieczenie przed 
ciałami stałymi o średnicy 
większej niŜ 12mm. 

3 - 

 

Zabezpieczenie przed 
narzędziami. 

Zabezpieczenie przed 
kontaktem narzędzi, 
przewodów lub innych ciał 
stałych o średnicy 
większej niŜ 2,5mm z 
elementami znajdującymi 
się pod napięciem. 
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4 - 

 

Zabezpieczenie przed 
przewodem. 

Zabezpieczenie przed 
kontaktem cienkich 
narzędzi, przewodów lub 
innych ciał stałych o 
średnicy większej niŜ 
1mm z elementami 
znajdującymi się pod 
napięciem. 

5 

 

pyłoodporna 
 

 

Zabezpieczenie przed 
znacznym wnikaniem 
pyłu. 

Całkowite zabezpieczenie 
przed kontaktem z 
elementami będącymi pod 
napięciem. Oprawa nie 
jest w pełni 
zabezpieczona przed 
wnikaniem pyłu, ale pył 
nie moŜe wniknąć w ilości 
mającej wpływ na 
prawidłową pracę oprawy 
lub w ilości obniŜającej 
bezpieczeństwo 
uŜytkowania. 

6 

 

pyłoszczelna 
 

 

Zabezpieczenie przed 
wnikaniem pyłu. 

Całkowite zabezpieczenie 
przed kontaktem z 
elementami będącymi pod 
napięciem i przed 
penetracją pyłu. 

 
 
[druga_cyfra] - ochrona przed przedostawaniem się wody.  

IP Nazwa oprawy Opis Wyjaśnienie 

0 - 
 

Brak 
zabezpieczenia. 

Brak zabezpieczenia przed 
wodą. 

1 
 

kroploodporna 

 

Odporna na krople 
wody spadające 
pionowo. 

Krople wody padające pionowo 
na oprawę (z kondensacji) nie 
powinny mieć szkodliwego 
wpływu na bezpieczeństwo 
uŜytkowania. 

2 - 

 

Odporna na krople 
spadające pod 
kątem 150. 

Krople wody padające pionowo 
na oprawę nachyloną pod 
kątem 150 w stosunku do 
kaŜdego z jej boków nie 
powinny mieć szkodliwego 
wpływu na bezpieczeństwo 
uŜytkowania. 
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3 

 

deszczoodporna 

 

Odporna na krople 
spadające pod 
kątem 600. 

Spryskiwanie obracającej się 
oprawy wodą, padającą w kącie 
600 w kaŜdą stronę od pionu nie 
powinno spowodować 
obniŜenia bezpieczeństwa 
uŜytkowania oprawy. 

4 

 

bryzgoodporna 
 

 

Ochrona przed 
kroplami wody 
padającymi ze 
wszystkich 
kierunków. 

Spryskiwanie obracającej się 
oprawy wodą, padającą z 
kaŜdego kierunku nie powinno 
spowodować obniŜenia 
bezpieczeństwa uŜytkowania 
oprawy. 

5 

 

strugoodporna 

 

Ochrona przed 
strumieniami wody 
ze wszystkich 
stron. 

Oblewanie oprawy ze 
wszystkich kierunków strugą 
wody nie powinno powodować 
obniŜenia bezpieczeństwa 
uŜytkowania oprawy. 

6 
 

strugoszczelna 
 

 

Ochrona przed 
strumieniami wody 
ze wszystkich 
stron (siła 
wzburzonego 
oceanu). 

Oblewanie oprawy ze 
wszystkich kierunków strugą 
wody pod ciśnieniem nie 
powinno powodować obniŜenia 
bezpieczeństwa uŜytkowania 
oprawy. Średnica węŜa 
12,5 mm, ciśnienie wody 100 
kPa. 

7 
 

wodoszczelna 

 

Oprawa szczelna 
po zanurzeniu. 

Po zanurzeniu oprawy tak, aby 
najwyŜsza część oprawy była 
zanurzona co najmniej 150mm 
pod wodą a najniŜsza część 
poddana była działaniu słupa 
wody co najmniej 1m wewnątrz 
oprawy nie moŜe być śladów 
wody na jakiejkolwiek części 
oprawy. 

8 
H m  

wodoszczelna pod 
ciśnieniem 

 

Oprawa szczelna 
przy przedłuŜonym 
zanurzeniu i 
zwiększonym 
ciśnieniu. 

Oprawa poddana działaniu 
ciśnienia wody 
przewyŜszającego ciśnienie 
odpowiadające największej 
znamionowej głębokości 
zanurzenia H o 30%, nie moŜe 
mieć śladów wody na 
jakiejkolwiek wewnętrznej 
części oprawy.  
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Powszechnie wyst ępujące rodzaje opraw ze wzgl ędu na klasyfikacj ę IP: 
IP 20 mieszkania, wnętrz uŜyteczności publicznej, biura, sklepy, suche i ogrzewane 

hale produkcyjne 

   
 

IP 21 
IP 22 

pomieszczenia pomocnicze (piwnice, klatki schodowe, 
wejścia do budynków), nie ogrzewane hale produkcyjne 
(zabezpieczone przed skraplaniem się wody i przed 
kroplami), pod wiatami 
  
 

IP 23 nie ogrzewane hale produkcyjne, oświetlenie zewnętrzne 
 

    
 

IP 43 
IP 44 

oświetlenie uliczne, oświetlenie terenów otwartych, pomieszczenia wilgotne 
(pralnie, suszarnie) 
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IP 54 w przemyśle gdzie występuje pył i wilgoć, pod wiatami, oświetlenie zewnętrzne, 
przemysł spoŜywczy (cząstki lampy nie mogą się wydostać na zewnątrz 
oprawy) 

   
 

IP 65 
IP 66 

w bardzo zapylonych środowiskach (przemysł drzewny, tekstylny, 
kamieniarstwo), tam gdzie otoczenie czyszczone jest strumieniem wody pod 
ciśnieniem 

   
 

IP 67 
IP 68 

oświetlenie podwodne (baseny, fontanny), oprawy oświetlenia zewnętrznego do 
wbudowania w chodnik, oświetlenie pokładowe na statkach 

 

 

 
 

Typowe rozwiązanie dla opraw oświetlenia drogowego: IP 
23 lub IP 43 dla części elektrycznej gwarantuje 
bezpieczeństwo uŜytkowania oraz IP 54 lub IP 65 dla 
części „optycznej” zapewnia ochronę odbłyśnika i źródła 
światła przed zabrudzeniem. 
 
 
 
MALAGA IP65 / IP43, klasa II 
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Odporno ść na uderzenia  była podawana jako trzecia cyfra w klasyfikacji IP (za normą 
francuską UTEC NF 20-010) . Teraz podaje się ją w stopniach IK.  
 

Odporność oprawy na uderzenia określa poziom zabezpieczenia oprawy przed szokiem 
mechanicznym (europejska norma EN 50102). 
 

W wyniku uderzenia moŜe nastąpić deformacja obudowy czy odbłyśnika. Jednak nie moŜe 
nastąpić pęknięcie źródła światła, oraz niebezpieczna sytuacja elektryczna.  
 
Np. IK 07 oznacza wytrzymałość na uderzenie młotka wahadłowego, młota spręŜynowego lub 
wolno opadającego młota o energii równej 2 dŜule (młotek 0,5 kg spadający z wysokości 0,4m). 

 

Kod 
IK 

Dawniej 
trzecia 
cyfra IP 

Energia 
uderzenia 

Odporność na 
swobodnie 
spadający 
obiekt: 

Opis Przykład 

IK00 0 - - brak ochrony  

IK01 - 0,15 J    

IK02 1 0,2 J o wadze 150g 
z wysokości 
15cm 

standard oprawa standardowa zwarta 
 

IK03 - 0,3 J    

IK04 3 0,5 J o wadze 250g 
z wysokości 
20cm 

standard plus oprawa otwarta ze 
wzmocnionym systemem 
optycznym 

IK05 - 0,7 J    

IK06 - 1 J    

IK07 5 2 J o wadze 0,5kg 
z wysokości 
40cm 

wzmocniona  

IK08 - 5 J  zabezpieczona 
przed 
wandalizmem 

oprawa zamknięta z kloszem 
szklanym lub poliwęglanowym 

- 7 6 J o wadze 1,5kg 
z wysokości 
40cm 

  

IK09 - 10 J    

IK10 9 20 J o wadze 5kg z 
wysokości 
40cm 

wandaloodporna zamknieta  

  
Klosz akrylowy PMMA – nieodporny na uderzenia 
Klosz poliwęglanowy PC – odporny na uderzenia 
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Oprawy przeznaczone do sal sportowych   
Oprawy przeznaczone do sal sportowych powinny posiadać 
wzmocniona konstrukcję, która jest w stanie wytrzymać uderzenie piłki.  
Oprawy takie testowane są za pomocą specjalnego urządzenia, gdzie 
oprawa uderzana jest 36-razy piłką przeznaczoną do gry w piłkę 
ręczną, która to piłka uderza w oprawę z prędkością 60 km/h. Po 36-
ciu uderzeniach oprawa nie moŜe nosić znamion znacznego 
uszkodzenia.  
Ponadto gdy w oprawach tych występuje siatka zabezpieczająca to 
rozmiar „oczka” tej siatki powinien być zawsze mniejszy niŜ rozmiar uŜywanej w danej sali piłki  
(np. do tenisa 51mm x 120mm, do squash’a 30mm x 120mm) 

 

  
 

 
 
 
���� Bryła fotometryczna 

 
Klasy o świetlenia  – podział strumienia świetlnego wysyłanego przez oprawę do dolnej i górnej 
półprzestrzeni.  
Podział ten stosuje się do opraw stałych i nienastawnych.  
 

Klasa 
oświetlenia 

I II III IV V 

Nazwa klasy bezpośrednie przewaŜnie 
bezpośrednie 

mieszane przewaŜnie 
pośrednie  

pośrednie 

ΦΛ 0% - 10% 10% - 40% 40% - 60% 60% - 90% 90% - 100% 

ΦV 90% - 100% 60% - 90% 40% - 60% 10% - 40% 0% - 10% 

Przykład 
oprawy 
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Symetria bryły fotometrycznej: 
 

oprawy o symetrii obrotowej – najczęściej o pionowej osi obrotu. Zazwyczaj oprawy z 
punktowym źródłem światła (Ŝarówki, lampy wyładowcze wysokopręŜne), z kloszem 
rozpraszającym, 

  
 
oprawy o wzajemnie prostopadłych płaszczyznach symetrii – np. oprawy świetlówkowe, 

  

C 180

C 0
C 270

C 90

 
 

oprawy o jednej płaszczyźnie symetrii – np. oprawy drogowe, 
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oprawy nie posiadające płaszczyzny symetrii – naleŜą do 
rzadkości, np. projektor samochodowy świateł mijania (europejski). 
 

Charakter rozsyłu strumienia świetlnego projektora 

Opis 

UŜyteczny kąt rozwarcia δ  - kąt rozwarcia wszystkich promieni 
wektorów krzywej biegunowej światłości w określonej 
płaszczyźnie o długościach przekraczających 50% 
maksymalnych wartości (czasami podaje się dla 10%) 

Wąski   
(ang. narrow beam) 

δ  < 200 

Średni   
(ang. medium beam) 

δ  = 200 ÷ 400 

Szeroki   
(ang. wide beam) 

δ  > 400 

1/2 Imax

δ

1/2 Imax

Imax

 

 

Uwaga : Często nie stosuje się takich kryteriów do tej klasyfikacji i „narrow ”, „medium ” oraz „wide ” 
oznacza po prostu wąski , średni  lub szeroki  rozsył oprawy naleŜącej do danej rodziny opraw. 

 
���� Wymagania zwi ązane z temperatur ą 

 

Stopie ń palno ści materiału powierzchni monta Ŝowej  
 

Oprawa cechowana symbolem F nie powinna nagrzewać powierzchni montaŜowej do 
temperatury wyŜszej niŜ 1300C.  
 

Elementy oprawy, które nagrzewają się do wyŜszej temperatury (oprawki, statecznik, 
transformator) powinny być odsunięte od powierzchni montaŜowej.  
 

Na powierzchniach łatwopalnych (np. materiały drewnopochodne o grubości do 2mm) nie 
powinno się montować Ŝadnych opraw oświetleniowych. 

 

Symbol Opis 
bez 

symbolu 
lub znak 

 

Oprawy nadające się do bezpośredniego montowania wyłącznie na 
powierzchniach niepalnych (kamień, metal) 

F
 

Oprawy nadające się do bezpośredniego montowania na powierzchniach o 
normalnej palności (sufity podwieszane, materiały drewnopochodne) 

Oprawy nadające się do bezpośredniego montowania na powierzchniach o 
podwyŜszonej wraŜliwości na zapalenie (obecność pyłów i łatwopalnych 
włókien).  Powierzchnia oprawy ma ograniczoną temperaturę.  
Temperatura powierzchni oprawy: 

powierzchnia pozioma powierzchnia pionowa warunki pracy 
<   950C 
< 1150C 
< 1150C 

< 2200C 
< 2600C 
< 2600C 

normalne 
nienormalne 
uszkodzenie 
statecznika 

F
 

F
 

Zamiast montaŜu na powierzchni oprawa moŜe być przewidziana do montaŜu 
na zwieszakach. 

 

F
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Temperatura otoczenia   
Podaje się maksymalną lub minimalną temperaturę otoczenia Ta, w jakiej oprawa moŜe być 
bezpiecznie stosowana.  
 

Oprawy przeznaczone do pracy w wyŜszych temperaturach powinny być zbudowane z 
materiałów odpornych na te temperatury (korpus, klosz, uszczelka) oraz odpornych na działanie 
środowiska w tych temperaturach (tłuszcze, opary kwasów i zasad itp.). 
Oprawy przeznaczone do chłodni a pracujące z lampami wyładowczymi powinny mieć 
specjalną budowę zapobiegającą obniŜeniu skuteczności świetlnej, które jest związane z pracą 
lampy w niskiej temperaturze.  
 

  
ALASKA       ARKTIS 
klasa II, IP65, Ta do -250C     klasa II, IP65, Ta do -500C 

  
Względna zmiana strumienia oprawy w funkcji temp. zewn. Ta (Tu) 
1 – oprawa ze statecznikiem niskostratnym, 2 – oprawa ze statecznikiem elektronicznym, 3 – 
nieosłonięta świetlówka T26 58W 

 


