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Oprawy LED stosowane do oświetlania ulic, dróg i terenów zie-
lonych są montowane jako punkty świetlne na wysokości kil-
ku metrów, aby zapewnić dużą powierzchnię iluminacji. Jest 
to możliwe jednak tylko wtedy, gdy źródło światła ma od-
powiednio wysoki strumień świetlny, co nie stanowi żadne-
go problemu dla dzisiejszych wysokowydajnych źródeł świa-
tła LED. Dodatkowymi korzyściami z ich stosowania są długa 
żywotność, prawie całkowity brak wrażliwości na temperatu-
rę i możliwość indywidualnych ustawień trybu pracy, czyniąc 
je opłacalnym i ekologicznym rozwiązaniem.

Oświetlenie LED wyróżnia się następującymi cechami:

 ¨ wysoka wydajność świetlna do 110 lm/W,

 ¨ możliwość łatwego dopasowania podziału strumienia 
światła do różnych celów dzięki zastosowaniu różnych so-
czewek,

 ¨ dostępność różnych kolorów i temperatur barwy,

 ¨ żywotność źródeł LED wynosi – w zależności od prądu zna-
mionowego – od 50 000 do 100 000 h,

 ¨ zależny od temperatury strumień świetlny oświetlenia LED 
podlega tylko niewielkim wahaniom i wynosi np. 115% 
przy -30° i 95% przy 40°C,

 ¨ przy pomocy sterowników diod LED można programować 
indywidualne ustawienia (np. strumień świetlny, czasy pra-
cy, zależność od stopnia zaciemnienia),

 ¨ możliwe jest indywidualne ustawianie preferencji użytkow-
nika za pomocą interfejsu 1-10 V oraz interfejsu DALI,

 ¨ oświetlenie LED szczególnie nadaje się do montowania 
jako oświetlenie awaryjne z racji osiągania pełnego stru-
mienia świetlnego bez opóźnienia przy załączaniu.

W praktyce używane są najróżniejsze wykonania lamp LED, 
przy czym z reguły korpusy wykonane są z metalu, niezależnie 
od tego, czy mówimy o lampach LED z zastosowanym środ-
kiem ochrony „Podwójna lub wzmocniona izolacja” (wcze-
śniej klasa ochronności II) czy też „Samoczynne wyłączanie 
zasilania” (wcześniej klasa ochronności I) zgodnie z normą 
IEC 60364-4-41 (HD 60364-4-11). Metalowa obudowa lampy 
LED oddaje ciepło na dużej powierzchni.
Słupy oświetleniowe zbudowane są najczęściej z metalu. Zasi-
lanie doprowadzone jest kablem leżącym w ziemi i poprowa-
dzonym wewnątrz masztu. Mniejsze słupy oświetleniowe po-
siadają u podstawy tabliczkę słupową otwieraną narzędziem, 
z której do oprawy prowadzi przewód przymocowany łączni-
kiem elastycznym na obu końcach. We wspomnianej skrzynce 
przyłączeniowej znajdują się zaciski przyłączeniowe oraz za-
bezpieczenia nadprądowe. Większe słupy posiadają rozdziel-
nice zasilające i w przypadku zasilania z sieci głównej lub za-

silania awaryjnego są one – zgodnie z wymogami stawianymi 
przez normy – podzielone przestrzennie.
Jeżeli zastosowane są maszty lub oprawy LED z PVC, należy 
zwrócić uwagę na mogące się wytworzyć ładunki elektrosta-
tyczne. Nie jest to jednakże przedmiot niniejszego opracowa-
nia.

Jeżeli po wystąpieniu przepięć porówna się koszty wymia-
ny sprzętu wcześniej montowanych słupów oświetleniowych 
z lampami wysokoprężnymi z wymianą sprzętu stosowanych 
obecnie lamp LED, można zauważyć, że w lampach wysoko-
prężnych dochodziło do szkód w samej lampie, w zapłonnikach 
oraz w statecznikach indukcyjnych. W przypadku stosowanych 
dzisiaj lamp LED największe szkody występują w sterowni-
kach diod LED, ich parametryzacji oraz samych diodach LED. 
Nawet jeśli można oczekiwać amortyzacji kosztów oświetle-
nia LED w przewidywanym okresie z racji jego długiej żywot-
ności, można sobie zadać pytanie, jaką gwarancję bezawaryj-
nego działania całego systemu (sterownik LED i diody) daje 
nam producent w momencie negatywnego oddziaływania ob-

Rys. 9.15.1 Ogranicznik przepięć typu 2 w rozdzielnicy/tabliczce 
słupowej do ochrony metalowej oprawy oświetle-
niowej LED przed przepięciami rozchodzącymi się 
w sieci, powodowanymi przez odległe wyładowania 
atmosferyczne oraz przepięciami łączeniowymi

Urządzenie ochronne Nr kat.

DEHNguard DG M TT 275 lub
DEHNguard DG M TNS 275

952 310
952 400

DEHNguard DG M TT 2P 275 lub
DEHNguard DG M TN 275

952 110
952 200
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ciążenia przepięciowego na typową żywotność tego systemu? 
Wprawdzie przemysł oświetleniowy zareagował na tego ro-
dzaju problemy, zwiększając wytrzymałość napięciową ste-
rowników LED i zapewniając od jakiegoś czasu wytrzymałość 
nowszych opraw oświetleniowych LED na prąd udarowy rzędu 
2 kA oraz wytrzymałość napięciową na poziomie 4 kV, jednak 
prądy udarowe i przepięcia występujące w sieci przekracza-
ją czasem te wartości wielokrotnie. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, że wytrzymałości napięciowe L do N w porówna-
niu do L/N do PE różnią się od siebie wyraźnie.
Jeśli słup jest metalowy, w połączeniu z metalową oprawą 
oświetleniową LED minimalizuje się prawdopodobieństwo wy-
stąpienia sprzężenia elektromagnetycznego. Dlatego należy 
zwrócić uwagę jedynie na przepięcia rozprzestrzeniające się 
wzdłuż sieci przewodów. W opisywanym przypadku można za-
instalować ogranicznik przepięć typu 2 w tabliczce słupowej / 
rozdzielnicy (rys. 9.15.1). Dzięki takiemu rozwiązaniu można 
sprawdzać ogranicznik przepięć bez konieczności użycia pod-
nośnika.

Jeżeli mamy jednakże do czynienia z sytuacją, kiedy metalo-
wa oprawa oświetleniowa LED nie stanowi wraz ze swoim słu-
pem metalowym zamkniętego systemu, ponieważ przewód 
zasilający oprawy oświetleniowej jest poprowadzony w po-
wietrzu na wyjściu ze słupa do wysięgnika, zaś na wysięgni-
ku znajduje się większa liczba opraw oświetleniowych LED, 
ogranicznik przepięć powinien być zainstalowany w pobli-
żu oprawy (rys. 9.15.2). Jeżeli zakładane prawdopodobień-
stwo wystąpienia przepięć jest niewielkie, nie ma konieczności 
stosowania dodatkowych środków ochrony. W przypadku za-
stosowania ogranicznika przepięć typu 2 w oprawie oświetle-
niowej LED należy zwrócić uwagę na aktualnie zastosowany 
środek ochrony tej oprawy. Ogranicznik przepięć typu 2 o pod-
stawowej izolacji (izolacja od niebezpiecznych części aktyw-
nych jako ochrona podstawowa) nie może wpływać na „po-
dwójną lub wzmocnioną izolację” (wcześniej klasa ochrony 
II) oprawy oświetleniowej LED zgodnie z normą IEC 60364-
4-41 (HD  60364-4-41). Zaleca się zastosowanie ograniczni-
ka przepięć DEHNcord do ograniczania większości przepięć 

Rys. 9.15.3 Ogranicznik kombinowany w skrzynce przyłączenio-
wej lub rozdzielnicy słupa metalowego w połączeniu 
z ogranicznikiem przepięć typu 2 do ochrony oprawy 
oświetleniowej LED przed bliskimi wyładowaniami 
atmosferycznymi i do ochrony przed łączeniowymi 
przepięciami rozchodzącymi się w sieci 

Rys. 9.15.2 Ogranicznik przepięć typu 2 w pobliżu oprawy 
oświetleniowej LED z zasilaniem oprawy ułożonym 
częściowo w powietrzu do ochrony przed sprzężeniami 
związanymi z polem lub jako wyłączna ochrona przed 
przepięciami z sieci powodowanymi przez odległe wyła-
dowania atmosferyczne lub przepięciami łączeniowymi

środki ograniczające
średnie zakłócenia 
(In = 5 kA) –  SPD typ 2

środki ograniczające
wysokie zakłócenia 
(In = 20 kA) – SPD typ 2

Urządzenie ochronne Nr kat.

DEHNcord DCOR L 2P 275 900 430

DEHNguard DG M TT 2P 275 952 110

Urządzenie ochronne Nr kat.

DEHNcord DCOR L 2P 275 900 430

DEHNshield DSH TT 255 lub
DEHNshield DSH TNS 255

941 310
941 400

DEHNshield DSH TT 2P 255 lub
DEHNshield DSH TN 255

941 110
941 200
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(In = 5 kA). Dla dużych przepięć (In = 20 kA) zaleca się zasto-
sowanie ogranicznika DEHNguard modular DG M TT 2P 275.
Jeżeli dochodzi do uderzenia pioruna w słup metalowy, słup 
ten działa na poprowadzony w środku kabel jak ekran, zaś 
odpowiednio dobrany ogranicznik kombinowany znajdują-
cy się w tabliczce słupowej odprowadzi prąd pioruna (suma-
ryczny prąd wyładowczy do 50 kA (10/350 µs)) i chroni opra-
wę oświetleniową LED, zapewniając niski napięciowy poziom 
ochrony (rys. 9.15.3). Taki sposób ochrony wymaga zawsze 
zastosowania uziomu pionowego lub poziomego, zaś w za-
leżności od poprowadzenia przewodów w oprawie oświetle-
niowej LED konieczny może być także dodatkowy ogranicznik 
przepięć typu 2, zgodnie z rysunkiem 9.15.2.
Jeżeli analiza ryzyka wskazuje na konieczność zastosowania 
wyższego stopnia ochrony niż jest to możliwe do osiągnię-
cia poprzez zastosowanie ogranicznika przepięć typu 2, na-
leży przewidzieć opisany wariant wykorzystujący ogranicznik 
kombinowany. Przykładem mogą być tutaj bardzo wysokie słu-

Rys. 9.15.4 Przewód uziemiający do ochrony trasy kablowej 
i do uziemienia słupa

Rys. 9.15.5 Obszar chroniony trasy kablowej

py oświetleniowe, na których na wysięgnikach zamontowane 
są oprawy oświetleniowe LED o dużej powierzchni (np. duże 
parkingi, stadiony sportowe itd.) oraz oprawy oświetlenio-
we zasilane z budynków posiadających urządzenie pioruno-
chronne, ponieważ prąd pioruna może zostać wyprowadzony 
z piorunowych połączeń wyrównawczych do oprawy oświetle-
niowej.

W przypadku obiektów w budowie, w których nie ustawiono 
jeszcze słupów, jak również nie zostały poprowadzone kable, 
należy przewidzieć ułożenie przewodu uziemiającego wzdłuż 
trasy kablowej.
Jeżeli piorun uderzy w słup (nie w samą oprawę oświetlenio-
wą) lub w grunt, przewód uziemiający przejmuje funkcję ko-
niecznego uziomu i spowoduje linearyzację spadku potencja-
łu. Dzięki temu zapobiega się przebiciom do kabla zasilającego 
(rys. 9.15.4 i 9.15.5).

przewód ułożony
bezpośrednio
w gruncie,
odporny na korozję

kabel zasilający

0,5 mnajlepiej 0,5 m

kabel z ekranem przewodzącym
część prądu piorunowego

przewód
uziemienia

głębokość w gruncie
przynajmniej 0,5 m

odległość
przynajmniej
0,5 m kąt ochronny

maks. 90 °


