
"Βασικές αρχές στον ποιοτικό φωτισμό LED"    



• Η Ecosolutions - EcoLights εισάγει και εμπορεύεται LED λαμπτήρες και φωτιστικά από το 2007.

Είναι από τος πρώτες εταιρείες του χώρου.

• Συνεργασίες: Συνεργαζόμαστε με εργοστάσια στην Κίνα, Κορέα, ΗΠΑ, Ιταλία.

• Επιλογή Προϊόντων: Aπό 750 εργοστάσια φωτιστικών και λαμπτήρων LED που παράγουν λαμπτήρες LED

για όλες τις μεγάλες και επώνυμες εταιρείες ηλεκτρολογικού υλικού στον κόσμο.

• Μπορούμε να προσφέρουμε προϊόντα με αξεπέραστη ποιότητα κατασκευής και διάρκειας ζωής.

• Τα υλικά και τα LED chips που επιλέγουμε να κατασκευαστούν οι λαμπτήρες μας είναι πάντα επώνυμα από

τις καλύτερες εταιρείες όπως Epistar, Cree, Nichia, Philips, Osram, Samsung, Bridgelux Sharp, LG…

• Εμπιστοσύνη: Η ειλικρίνεια και το εμπορικό μας ήθος.

• Εξυπηρέτηση: Πλήρη κάλυψη του πελάτη και του τεχνικού προσωπικού.

• Συνεργασία: Από τον πελάτη μας ζητάμε να γίνει μόνιμος συνεργάτης.

• Κατάστημα: Ecosolutions ΕΠΕ – EcoLights: Δημοκρατίας 5, Ηράκλειο Κρήτης
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αποτελεί ένα ουσιαστικό και αυτόνομο κεφάλαιο της ζωής και ίσως 
να μην είναι υπερβολή αν θα λέγαμε πως είναι η ίδια η ζωή…

Το φως αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αναζήτησης 

της α-λήθειας (της μη λήθης) στα διάφορα πνευματικά ή 

θρησκευτικά μονοπάτια. 

Η Φώτιση, ως ζητούμενο στο δρόμο του αναζητητή,     

το “ Φως το αληθινό” που έρχεται στους πιστούς 
χριστιανούς την ημέρα της Αναστάσεως

Οι ηλιοκεντρικές θρησκείες φανερώνουν τη σημαντική 

θέση του φωτός στην πνευματικότητα των ανθρώπων



LED: Πως δουλεύει

Το ρεύμα ρέει κατά 

μήκος μιας διόδου

Τα θετικά βρίσκονται σε χαμηλότερο

επίπεδο ενέργειας σε σχέση με τα 

ελεύθερα ηλεκτρόνια 

Ετσι, όταν ένα ελεύθερο Ηλεκτρόνιο πέφτει έχει 

απώλεια ενέργειας 

Αυτή η ενέργεια εκπέμπεται σε 

μορφή ενός φωτονίου, το οποίο 

προκαλεί το φως 

Το χρώμα του φωτός προσδιορίζεται από την 

πτώση του ηλεκτρονίου και συνεπώς το 

επίπεδο της ενέργειας του φωτονίου 

Αρνητικά ηλεκτρόνια κινούνται 

προς μία κατεύθυνση και θετικές 

οπές κινούνται προς την αντίθετη 

κατεύθυνση 



To κόκκινο χρώμα προέρχεται από το αρσενίδιο γαλλίου αργιλίου (AlGaAs).

Το πράσινο από το φωσφίδιο γαλλίου αργιλίου (AlGaP).

Το μπλε χρώμα γίνεται από το νιτρίδιο γαλλίου ίνδιου (InGaN) και

Αυτά τα τρία βασικά χρώματα μπορούν να δώσουν μέχρι και 16.000.000 συνδυασμούς 

απόχρωσης φωτισμού.

ΧΡΩΜΑΤΑ του ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Tο χρώμα που εκπέμπεται από τα LED εξαρτάται από τα υλικά που χρησιμοποιούνται για να 

κάνουν τη δίοδο.



ΒΑΣΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ LED

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του ο τεχνικός ή ο καταναλωτής είναι:

• η ονομαστική ενέργεια που καταναλώνει σε Watt.
• η τάση λειτουργίας σε Volt ή ο τύπος λαμπτήρα
• η φωτεινή ροή σε Lumen του λαμπτήρα
• το χρώμα φωτός του προϊόντος (θερμοκρασία 

χρώματος) σε Kelvin
• ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) του 

λαμπτήρα
• η διάρκεια ζωής (απόδοση 70% σε φωτεινότητα) 
• η πιστοποίηση CE …
• η εγγύηση του προϊόντος 

Η κατανάλωση ενέργειας για το φωτισμό των δραστηριοτήτων μας ανέρχεται 
περίπου στο 20-40% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού



Θερμοκρασία Χρώματος



LEDs & Θερμοκρασία χρώματος

2700-3000K
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 
ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

LED’s ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ 2400Κ ΕΩΣ 12000Κ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

(KELVIN)

Η θερμοκρασία χρώματος φωτισμού

περιγράφει τη σχετική εμφάνιση χρώματος

μιας άσπρης πηγής φωτός, δείχνοντας εάν

εμφανίζεται περισσότερη κίτρινη/χρυσή ή πιο

μπλε, από άποψη της σειράς των διαθέσιμων
σκιών του λευκού.



LEDs & Θερμοκρασία χρώματος

Cool White (5700-6000K)        Nature White (4000-4500K)        Warm White (2700-3300K)



LEDs & Θερμοκρασία χρώματος



CRI Scale goes from: 0 - 100,  with 100 being the best CRI

Color Rendering Index ( CRI )

Colour Rendering Index - CRI

CRI: 50-70 Fair

CRI: 70-80 Good

CRI: 80-95 Exellent

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)
Είναι η ικανότητα μιας πηγής φωτός να αποδίδει τα χρώματα του ορατού φάσματος, χωρίς να επιφέρει 
διαφοροποιήσεις στις αποχρώσεις τους. 
Η τιμή 100 αντιστοιχεί σε λευκό φως ιδίων χαρακτηριστικών με το φως ημέρας. 
Δείκτης μεγαλύτερος του 80 θεωρείται πολύ καλός.



Το φυσικό φως 
δημιουργεί πάντα τον 
ιδανικό φωτισμό.

Όπως ένας καλός 
αρχιτέκτονας «παίζει» με 
τον φυσικό φωτισμό ενός 
κτηρίου, έτσι θα πρέπει να 
σχεδιάζεται και ο τεχνητός 

φωτισμός. 



LEDs & Θερμοκρασία & CRI



2700K 3000K

4000K 5000K

LEDs & Θερμοκρασία & CRILEDs & Θερμοκρασία & CRI



Light Design- καμπύλες φωτισμού



Επίπεδο φωτισμού

Καθαρή καλοκαιρινή ημέρα 100.000lx
Πανσέληνος 0,2lx

• Γραφεία 500lx

• Σκάλες 150lx

• Parking 15lx

• Εργαστήρια 1000lx

• Χειρουργεία <100.000lx



Πηγές φωτισμού - Θάμβωση



σε συνδυασμό με 

•φωτισμένους χώρους 

•επιφάνειες

•φόρμες

•κατασκευές 

•και χρώματα

Το φως δημιουργεί συναισθήματα



Βασικά στοιχεία σχεδιασμού φωτισμού

Ένας καλός σχεδιασμός

• Παίρνει υπόψη της ανάγκες του χρήστη

• Καλύπτει προδιαγραφές

• Είναι ενεργειακά αποδοτικός

Τρείς τρόποι σχεδιασμού

• Σχετικά με τον χώρο φωτισμού

• Σχετικά με την περιοχή δραστηριότητας

• Σχετικά με το αποτέλεσμα που πρέπει 
να δώσουμε

Ανάλυση Αντικειμένου

• Δραστηριότητες και εργασίες

• Απαιτήσεις του χρήστη και του επενδυτή

• Αρχιτεκτονική, επίπλωση, συνθήκες λειτουργίας

• Σε δρόμους: κίνδυνοι, τάπητας δρόμου



Φωτιστικά
Απαιτήσεις

• Σκοπός π.χ. Εσω/Εξωτερικού Χώρου

• Τύπος και ποσότητα πηγών φωτισμού

• Τρόπος κατασκευής αλοικτά/κλειστά

• Τρόπος Τοποθέτησης (πλαφόν/χωνευτά)

Χαρακτηριστικά

• Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτιστικών

• Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

• Μηχανικά χαρακτηριστικά

• Σχεδιασμός, διατάσεις, φόρμα φωτιστικών

Πρώτα σχεδιάζουμε, μετά επιλέγουμε



Διαχείριση φωτισμού

Ρύθμιση φωτισμού ανάλογα

• Είσοδο φυσικού φωτισμού

• Παρουσία

• Χρήση του χώρου

Πλεονεκτήματα

• Εξοικονόμηση ενέργειας

• Άνεση

• Ασφάλεια

Δίνουμε το σωστό φωτός στον σωστό 
χρόνο στην σωστή ποσότητα !

Η έξυπνη διαχείριση αλλάζει φωτεινότητα και θερμοκρασία για βιολογικά 
σωστό φωτισμό
Για ενεργοποίηση του οργανισμού >5300Κ
Για χαλάρωση <3000Κ
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• ΝΤΙΜΑΡΙΣΜΑ

• ΤΡΕΜΟΣΒΗΜΑ

• ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ ΝΤΙΜΑΡΙΣΜΑ)

• ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

• ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

• ΚΟΣΤΟΣ

• ΧΡΩΜΑΤΑ

• ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – ΓΩΝΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

• ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΗΜΑΤΑ Η ΓΙΑΛΙ

• ΚΑΤΕΥΘΙΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

• ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

• ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ

LED



ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Lumen/Watt

24

ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
Data 
Sheet 
lm/W

Usable*   
lm/W

Lifetime 
(hrs)

ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 17 10-17 3k

ΑΛΟΓΟΝΟΥ 20 12-20 10k

T12 ΦΘΩΡΙΣΜΟΥ 60 45-50 20k

Metal halide
ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ

70 <40 5k-15k

T8 ΦΘΩΡΙΣΜΟΥ 74 55-60 20k

Power LED 120 55-75 > 60k

High-pressure sodium
ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ

91 <50 20-24k

T5 ΦΘΩΡΙΣΜΟΥ 107 96 20k

ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΝΑΤΡΙΟΥ

120 65-70 18k

* Usable lm/w – What is actually delivered



Power Factor  Βαθμός απόδοσης
Φωτιστικά LED με εξωτερικά τροφοδοτικά έχουν PF> 0,9, που είναι εξαιρετικός
Οι λαμπτήρες αντικατάστασης LED μπορεί να έχουν PF < 0.5 (Energy Star απαιτεί PF 0.7). 

Αν έχω ένα ποτήρι μπύρα με πολύ 
αφρό, 
η μπύρα είναι τα Watt, 
δηλαδή χρησιμοποιήσιμη δύναμη, 
αλλά ο αφρός δεν είναι 
χρησιμοποιήσιμος.

Με άλλα λόγια, ο συντελεστής 
απόδοσης αντιπροσωπεύει το 
ποσοστό της πόσιμης μπύρα που 
έχετε στο ποτήρι σας. 



Power Factor  Βαθμός απόδοσης

• Καταλήγουμε νομίζοντας ότι εξοικονομούμε ενέργεια και η ΔΕΗ πληρώνει 
για τον αφρό μας

• Εάν ο πραγματικός στόχος είναι η μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης του 
ρεύματος, να καταναλώνουμε λιγότερα καύσιμα και δημιουργούμε 
λιγότερες εκπομπές καυσαερίων, τότε επιλέγουμε LED με PF>0,9

Πελάτες που χρησιμοποιούν ένα λαμπτήρα 
10-watt LED με PF 0,5 
πληρώνει μόνο για 10 Watt

αλλά το εργοστάσιο της ΔΕΗ πρέπει να παράγει 
δύο φορές την ενέργεια αυτή σε Volt/Ampere
για να λειτουργήσει ο λαμπτήρας



Energy Saving Chart- Χρόνος Αποπληρωμής



ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ







ΠΟΤΑΜΙΕΣ  120W LED STREET LIGHTS



ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

•ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ  ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ –
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

•ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

•ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

•ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

• Οι άνθρωποι περνάνε 
μεγάλο μέρος της ζωής τους 
σε ξενοδοχεία και χώρους 
εστίασης

• Η θετική άποψη του πελάτη 
εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες , κυρίως όμως 
από τα οπτικά ερεθίσματα 
(συχνά υποσυνείδητα).

• Οι πελάτες «αγοράζουν 
εμπειρίες»

• Ο άνθρωπος λαμβάνει 
περίπου 80% των 
πληροφοριών από την 
οπτική οδό.



Όταν σκοτεινιάζει εκκρίνεται από τον οργανισμό μας η ορμόνη του ύπνου , η μελατονίνη, οπότε οποιαδήποτε έκθεση 
σε τεχνητό φως εκείνη την ώρα φέρει επιπτώσεις.

Έρευνες έχουν δείξει ότι ο ύπνος με ανοιχτά φώτα συνεπάγεται την αναστάτωση των καρδιακών ρυθμών και 
αλλαγές στο βιολογικό μας ρολόι καθώς και την αύξηση του σωματικού μας βάρους

Τα γαγγλιακά κύτταρα του αμφιβληστροειδούς χιτώνα ερεθίζονται ιδιαίτερα από φωτεινές πηγές με υψηλά μπλε 
υψηλή θερμοκρασία χρώματος 6.500 Kelvin και πάνω

ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ ΤΟ ΦΩΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ



Σχεδιασμός Χρώμα 
φωτός

Κατεύθυνση 
φωτός

Οπτικό αποτέλεσμα

Ποιοτικά κριτήρια του φωτισμού κατά DIN  EN 12464-1

Περισσότερα κριτήρια για τον σχεδιασμό του φωτισμού

• Ενσωμάτωση φυσικού φωτισμού

Κλασικά 
κριτήρια 
ποιότητας

• Αλλαγή της φωτεινής κατάστασης • Δυνατότητα προσωπικής ρύθμισης

• Ενεργειακή απόδοση

Δυνατότητα όρασης, καθορίζεται από

• Επίπεδο Φωτισμού
• Οριοθέτηση φωτός - θάμπωση

Άνεση φωτισμού, ορίζεται από

• Απόδοση χρωμάτων
• Αρμονική διάχυση φωτός

Οπτικό αποτέλεσμα, ορίζεται από

• Σχεδιασμός
• Χρώμα φωτός
• Κατεύθυνση φωτός



Επίδραση του φωτός
Τριπλό αποτέλεσμα 
• οπτική επίδραση (η όραση) 

• συναισθηματική ποιοτική επίδραση 

• βιολογικά ερεθίσματα 

(επιδρά στο «βιολογικό ρολόι»

«Βιολογικό - Εσωτερικό ρολόι» 

(circadianes σύστημα) 

... είναι γενετικά προκαθορισμένο

... ελέγχει τον κύκλο (εσωτερικό ρολόϊ) 

ύπνου και αφύπνισης

… τις σωματικές λειτουργίες 

Το φως συντονίζει το εσωτερικό μας ρολόι



Light is Life !


