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Podsumowanie: 

Porównano trzy rodzaje żarówek E40  LED według następujących 8 kryteriów (tabela w pierwszej kolumnie): 

W celu uzyskania jak najbardziej przejrzystej reprezentacji w niniejszym podsumowaniu, podobnie jak w 

przypadku niektórych dyscyplin sportowych, przyznaje się punkty za miejsca, w tym przypadku 1,2,3 (pierwsze, 

drugie i  trzecie miejsce). 

 

 Philips ATop Osram 

1. Natężenie światła bezpośrednio pod źródłem światła 1 1 3 

2. Efektywnośd energetyczna jako iluminacja w luksach / wat. 2 1 3 

3. Natężenie światła jako funkcja odległości bocznej 2 1 3 

4. Jednolitośd oświetlenia 3 1 2 

5. Rozkład temperatur 3 1 2 

6. Falistośd strumienia świetlnego 1 2 3 

7. Jakośd odwzorowania kolorów 3 1 2 

8. Zrozumiałośd opisu produktu 3 1 2 
 

Podobnie jak w przypadku tabeli medalowej, dane te są przedstawiane w formie tabeli oraz wizualnej 

na diagramie. 

 

 Philips ATop Osram 

Ilośd miejsc 1 2 7 0 

Ilośd miejsc 2 2 1 4 

Ilośd miejsc 3 4 0 4 
    

Wniosek: produkt PREMIO z grupy ATop jest w 7 z 8 kryteriów  

wyraźnie lepszy od konkurencyjnych badanych produktów. 

Znacząco przewyższający, na podstawie następujących aspektów: 

1) Jakośd oświetlenia 

2) Koszty operacyjne 

3) przewidywany okres użytkowania 

4) uniwersalne zastosowanie 
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1) Informacje ogólne: 

W ramach prac badawczych nad inżynierią aplikacji dla diod LED, w przeszłości  Uniwersytet Jacobsa testował 

przez okres 4 lat źródła światła oparte na diodach LED według różnych kryteriów. Prace te są obecnie 

kontynuowane przez firmę International  Standards Consulting ISC GmbH & Co KG.  Do tej pory przetestowano 

ponad 400 produktów z ok. 100 producentów (różne konstrukcje) i na podstawie zebranych danych stworzono 

bazę, która pozwala na testowanie,  porównanie oraz  ocenę nowych produktów.  

W niniejszym przypadku testowane są trzy produkty, które jako zamienniki HQL lub HQI są używane głównie w 

nieruchomościach komercyjnych i  bezpośrednio porównywane ze sobą według 8 kryteriów. 

Trzy produkty są porównywane między sobą: 

Philips „TrueForce” 160 W  

kąt świecenia 60°,  barwa 4000 K 

ATop E40 PREMIO 160 W  

kąt świecenia  60°, barwa 5000 K 

Osram E40 140 W,  

kąt świecenia 120°, barwa 4000K  

 

 

 

 

Prezentacja i ocena wyników jest kierowana  do użytkowników z sektora komercyjnego,  w pierwszej kolejności  

jako pomoc  w podejmowaniu decyzji  o  wyborze najbardziej odpowiedniego produktu do danego 

zastosowania, w koocu, co jest nie mniej ważne w zakresie kosztów i jakości w stosunku do kosztów. 

W niniejszym dokumencie przetestowano 3 żarówki LED z gniazdem E40 zgodnie z poniższymi kryteriami: 

1) natężenie oświetlenia bezpośrednio pod źródłem światła w odległości 5,14 m (tj. w przybliżeniu wysokośd 

opraw oświetleniowych nad powierzchniami roboczymi, przy założeniu wysokości 6 m nad podłożem) 

2) efektywnośd energetyczna w postaci natężenia oświetlenia w luksach na wat zużytej energii elektrycznej 

3) natężenie oświetlenia jako funkcja odległości bocznej 

4) równomiernośd oświetlenia przy symulowanej siatce odległości liniowej 6 m 
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5) rozkład temperatury w oprawie (za pośrednictwem kamery IR) w odniesieniu do przewidywanej żywotności 

użytkowej 

6) falistośd strumienia świetlnego 

7) jakośd odwzorowania kolorów 

8) zrozumiałośd opisu produktu na opakowaniu i w załączonych arkuszach informacji technicznej o produkcie 

2) Przeprowadzenie badao: 

Testy zostały przeprowadzone przy użyciu urządzeo pomiarowych ISC, albo przy użyciu udostępnionych 

urządzeo pomiarowych z firmy ATop. 

Badania przeprowadzono w jeden dzieo,  z wyjątkiem pomiarów falistości. 

Badanie wydajności świetlnej, które zostało przeprowadzone następnego dnia w laboratorium firmy ISC. 

Szczegóły dotyczące stosowności poszczególnych kryteriów, samych pomiarów i oceny są opisane w 

odpowiednich sekcjach rozdziału 3. 

3) Wyniki badao: 

a) Natężenie światła bezpośrednio pod źródłem światła w odległości 5,14 m: 

Znaczenie: 

Natężenie oświetlenia bezpośrednio pod oprawą oświetleniową jest podstawowym kryterium dla zastosowania 

w odniesieniu do minimalnej liczby luksów lub liczby zainstalowanych opraw oświetleniowych i tym samym 

kosztów inwestycji.  Wysokośd odpowiada w przybliżeniu odległości między zwykłymi powierzchniami 

roboczymi 6 -metrowy rozkład i wysokośd. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1 Natężenie oświetlenia w luksach 3 badanych obiektów bezpośrednio pod źródłem światła na wysokości 5 14 m, 

wbudowany we wspólny reflektor do opraw HQL  

 Próbki do badao zostały przykręcone do oprawy wysokonawieszkowej z reflektorem lustrzanym bez 

technologii  balastowej z reflektorem aluminiowym (ponieważ próbka testowa firmy Philips może byd 

eksploatowana tylko w ten sposób). 
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 Natężenie oświetlenia mierzono w zaciemnionym pomieszczeniu, mierząc je za pomocą przyrządu 

pomiarowego PCE LED 20  

 Próbki testowe  ATop i Philips mają praktycznie takie samo natężenie oświetlenia, z lekką przewagą dla    

ATop, wartośd  dla próbki roboczej Osram jest znacznie niższa i wynosi ok. 40%. 

Philips ATop Osram 

565 lx 568 lx 279 lx 

 

Tabela 1: natężenie oświetlenia w luksach,  3 próbki robocze bezpośrednio pod lampą zawieszoną na wysokości 

5,14 m. 

Wniosek: natężenie oświetlenia dla opraw Philips i ATop bezpośrednio pod oprawą jest porównywalne. Kiedy 

używasz opraw Osram, potrzebujesz zdecydowanie więcej lamp do osiągnięcia tej samej liczby luksów. 

Uwaga: również model Philips wymaga większej ilości opraw, ponieważ natężenie w kierunku bocznym szybciej 

spada aniżeli w przypadku lampy Premio firmy ATop (porównanie c)) 

 

b) efektywnośd energetyczna jako natężenie oświetlenia w luksach na wat 

zmierzona pod źródłem światła w odległości 5,14 m: 

Znaczenie: Efektywnośd  energetyczna luks na wat ma bezpośredni  wpływ na powstające koszty zużycia energii. 

 

Rys. 2: Efektywnośd energetyczna w luksach na wat 3 próbek roboczych bezpośrednio pod lampą w odległości 5,14 m. Próbka 

zamontowana w standardowym reflektorze aluminiowym do opraw HQL 

Próbki testowe ATop i Philips mają praktycznie takie samo natężenie oświetlenia, z niewielką przewagą dla ATop, 

wartośd dla próbek testowych Osram jest znacznie niższa i wynosi około 50%.  
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Produkt 

Natężenie światła z 

odległości  5,14 m  / 

luks [lx] 

Wydajnośd  wat Luks [lx] / wat [W] 

Philips a) 613 174 3,52 

Philips b) 568 168 3,38 

ATop  a) 594 161 3,69 

ATop b) 577 160 3,61 

Osram a) 293 142 2,06 

Osram b) 279 137 2,04 

 

Tabela 2 : Efektywnośd  energetyczna w luksach na wat  3 obiektów testowych bezpośrednio pod źródłem światła 

na wysokości  5,14 m.  a) jest pomiarem dokonywanym bezpośrednio po włączeniu,  b) po osiągnięciu  równowagi 

cieplnej (po ok. 10 minutach od włączenia). 

Wniosek: 

Efektywnośd  energetyczna modelu ATop jest o około 5% lepsza niż w modelu Philips, wydajnośd źródła światła 

Osram jest mniejsza o ponad 40%. 

Uwaga: 

Ze względu na szybszy spadek natężenia oświetlenia próbki testowej firmy Philips w porównaniu z próbką ATop, 

różnica jest de facto znacznie większa w rzeczywistym zastosowaniu, por. c). 

 

c) natężenie oświetlenia w funkcji odległości bocznej: 

Znaczenie: 

Siła natężenia oświetlenia w funkcji odległości bocznej od źródła światła  jest ważnym parametrem, który ma 

wpływ na odległośd w jakiej należy umieścid środki  oświetleniowe na suficie,  w celu zapewnienia minimalnego 

poziomu natężenia oświetlenia określonego przez aplikację w każdym miejscu. 
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Rys. 3 Natężenie oświetlenia w luksach 3 próbek roboczych w zależności od odległości bocznej  "punktu bazowego" 

źródła światła  o wysokości  5,14 m, zainstalowany w zwykłym reflektorze dla oprawy HQL  

 Z wyjątkiem punktu pomiarowego na wysokości  5 m, oprawa  ATop  w niektórych przypadkach znacznie 

przewyższa oprawę Philips. Oprócz punktu pomiarowego na wysokości  5 m, oprawa Osram jest znacznie 

poniżej wartości dla pozostałych dwóch opraw. 

 Jeśli  ilośd światła docierającego do podłoża jest w przybliżeniu zintegrowana w promieniu do 5 m i na tej 

podstawie oblicza się średnie natężenie oświetlenia na powierzchni oświetlonego okręgu, istnieją również 

wyraźne różnice pomiędzy modelami Philips i ATop, wynoszące około 20%.  Różnica "tylko" ok. 31% w 

stosunku do próbki testowej Osram wynika z faktu, że zgodnie z rys. 3 oprawa ta rozprasza więcej światła 

w strefach peryferyjnych niż w centrum, co jest ważniejsze z punktu widzenia obszaru uśredniania. 

średnia wartość lx 

Philips 

średnia wartość lx  

ATop 

średnia wartość lx 

Osram 

80,5 100 68,4 

 
Tabela 3.  Uśredniona wartośd  natężenia oświetlenia w okręgu o promieniu 5 m, w procentach do maks. wartości. 
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Rys. 4  Średnie natężenie oświetlenia w okręgu o promieniu 5 m, w luksach (po lewej) oraz jako procent wartości 

maksymalnej 

 W tego typu ocenie, która jest dobrym "przybliżonym" miernikiem do porównywania kosztów energii, 

model  PREMIO  ATop  jest nawet o 20% lepszy od modelu Philips i 32% lepszy od próbki z Osram. 

Jeżeli dla danego zastosowania występuje minimalne natężenie oświetlenia, wówczas minimalne natężenie 

oświetlenia jest najważniejszym parametrem dla liniowego lub macierzowego rozmieszczenia kilku opraw 

oświetleniowych. Rysunek 5 przedstawia symulację układu liniowego. 

 

 

Rys. 5 Obliczone natężenie oświetlenia w luksach 3 próbek testowych rozmieszczonych w siatce liniowej w 

odległości 6 m, na wysokości 5,14 m, zainstalowanych w standardowej oprawie dla lamp HQL. Oprawy 

oświetleniowe (po lewej), porównanie niejednorodności  oświetlenia (bez obszarów brzegowych) 
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 W przypadku zastosowania odpowiedniego minimalnego natężenia oświetlenia jako punktu odniesienia, 

różnice pomiędzy próbkami testowymi są jeszcze większe (tabela 4), a zaletą modelu ATop jest to, że jest 

to 30 lub 50%. 

 Philips ATop  Osram 

Minimum 393 568 279 

Porównanie wartości 

minimalnych w % 

najlepszych wartości 

 

69,2 

 

100,0 

 

49,1 

 

Tabela 4: Natężenie oświetlenia w procentach 3 próbek roboczych przy minimalnym natężeniu światła w 

przestrzeni. Rozkład poziomów natężenia oświetlenia w porównaniu z najlepszą wartością modelu A Top 

Główny wniosek 

Jeśli przeanalizuje się zwykle istotny przypadek liniowego lub podobnego do macierzy rozmieszczenia opraw HQL 

pod sufitem, to względna korzyśd  modelu testowanej lampy PREMIO  ATop  nad konkurencyjnymi  modelami 

wynosi od 20 do 50%. Zaleta ta przekłada się bezpośrednio na oczekiwane koszty operacyjne. 

d) Rozkład temperatury w oprawie (z wykorzystaniem kamery IR) w odniesieniu 

do przewidywanej żywotności użytkowej: 

Znaczenie: 

Doświadczenie pokazało, że głównym czynnikiem wpływającym na żywotnośd źródła światła LED jest 

temperatura sterownika, tj. elementu elektronicznego, który jest zasilaczem 230V dla diod LED i 

generuje niezbędne napięcie DC. 

Dlatego też wszystkie 3 próbki zostały zbadane w równowadze termicznej z kamerą na podczerwieo, co 

pozwala na ilościowe pomiary temperatury. 
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Rys. 6 Porównanie próbek do badao pod kątem przestrzennego rozkładu temperatur 

Górna część 

Zdjęcia z przybliżonym położeniem diod LED (źródło ciepła) i sterowników (składnik wrażliwy na ciepło) 

Poniżej 

Termografia w równowadze termicznej 3 próbek testowych swobodnie zawieszonych zamiast poprzez 

użycie zwykłego reflektora HQL do pomiaru rozkładu temperatury. 
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 Temperatury wyznaczone na podstawie termografii podano w tabeli 5 oraz na rysunku 6  i są 

wizualizowane jako wykresy słupkowe: 

 Temperatura komponentów LED jest podobna, ponieważ nie należy się spodziewad, że będzie 

zauważalna jest jednak to, że temperatura sterownika na próbce ATop jest o około 8 stopni 

niższa niż w konkurencyjnych produktach. Wyjaśnienie jest takie, że przy użyciu górnej próbki 

testowej ATop i sterownika są możliwie jak najbardziej odseparowane przestrzennie, a 

temperatura pomiędzy nimi jest jak największa. Metalowe elementy konstrukcyjne powstałe w 

wyniku promieniowania i konwekcji zgodnie ze świadectwem termografii (prawa częśd rys. 6, 

krzywa temperatury jako przekrój wzdłużny) przez próbkę roboczą ATop) zmniejsza się liniowo. 

 Temp. LED °C Temp. Sterownik °C 

Philips 47 47 

ATop 43 35 

Osram 43 43 

Tabela 5: Temperatury zgodnie z obrazami termograficznymi w miejscu ustawienia diody LED oraz 

sterownika dla trzech próbek roboczych 

 

Rys. 7 Porównanie próbek testowych pod względem temperatury diody LED i sterownika. 

Wniosek: Jeżeli przyjmie się, że sterownik, a w szczególności zastosowane w nim kondensatory 

określają żywotnośd zasilacza LED, wówczas system ATop ma istotne znaczenie, gdyż korzyści w 

całym okresie użytkowania związane są z zaprojektowaną konstrukcją obudowy. Kondensatory 

elektrolityczne stopieo degradacji na poziomie 10°C.  
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Wzrost temperatury o ok. 2 razy szybciej (J. Parler, Towarzystwo Elektroniki Elektrycznej IEEE 

(IEEE Power Electronics Society) Newsletter, tom 16, nr 1, luty 2004, s. 11 12 ), co oznacza, że 

jest prawdopodobne, że różnica temperatur może podwoid okres użytkowania. 

 

e) Falistośd strumienia świetlnego: 

Znaczenie: 

W przypadku konwencjonalnych świetlówek fluorescencyjnych, strumieo świetlny zajmuje zazwyczaj od 

40 do 50% wartości maksymalnej przy częstotliwości 100 Hz, co odpowiada wartości ± 25 ÷30%. 

Falowanie  to jest  nieświadomie odbierane przez ludzi, a dla niektórych jest nawet nieprzyjemne.  W 

związku z tym, niskie falowanie, spowodowane konstrukcją sterownika, jest ważnym czynnikiem 

wpływającym na jakośd oświetlenia. 

 

 Falistośd strumienia świetlnego mierzono jako sygnał fotokomórki na oscyloskopie 

analogowym. 

 Wszystkie próbki robocze mają falistośd, która stanowi jedynie niewielki ułamek 

falowania świetlówki, tzn. nie jest już wyczuwalna, jak pokazano na rys. 8. 

 

Rys. 8 Porównanie falowania strumienia świetlnego, reprezentowanego jako sygnał wyjściowy 

fotokomórki na oscylografie analogowym. 

Wniosek: Falowanie Philipsa i próbek testowych są prawie identyczne, próbka testowa z Osram 

ma dwukrotnie większe pulsowania, ale jest to nadal dopuszczalne. 
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f) jakośd odwzorowywania barw: 

Znaczenie: 

W zależności od doboru fosforu, który częściowo przetwarza niebieskie światło na inne części 

widma, diody LED mają wyraźnie różne spektrum emitowanego światła. 

Istotne znaczenie dla zastosowania ma wiernośd koloru, z jaką kolory oświetlanych obiektów 

mogą byd reprodukowane. Dobre oddawanie barw jest niezbędne w wielu zastosowaniach. 

Zgodnie z dyrektywą UE, tylko źródła światła o indeksie oddawania barw Re lepsze niż 80% jest 

dopuszczone. 

 Na podstawie zmierzonych widm określono dwa wspólne parametry jakościowe 

wierności barw, wskaźniki oddawania barw Ra i Re. 

 Ra określa się jako średnią arytmetyczną z reemisji światła emitera standardowego o 8 

standardowych kolorach, w Re 6 dodaje się dodatkowe kolory. Re jest zatem 

pełniejszym indeksem oddawania barw. 

 Porównanie 14 standardowych odwzorowao kolorów w procentach oraz wartości Re i Ra 

pokazano na rysunkach 9 i 10. 

 

Philips    ATop    Osram 
 

Rys. 9  Porównano współczynnik oddawania barw  w porównaniu do standardowego źródła światła ze 100% 

współczynnikiem odwzorowania wszystkich 14 standardowych kolorów. Zauważalna jest największa różnica w 
indeksie R9 (kolor czerwony). Remisja barw we wszystkich 3 próbkach dla tego koloru, w modelu ATop jest 
najlepiej reprezentowana, i jest lepsza o współczynnik 2 lub 3 od pozostałych dwóch próbek testowych. 
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Rys. 10 Porównanie wskaźników oddawania barw Ra i Re dla trzech badanych próbek. Górna 

próbka badawcza ATop wyraźnie przekracza wartośd zatwierdzoną >80 dla Ra i Re, Osram 

wyraźnie dla Ra i dla Re. Próbka testowa Philips wyraźnie nie osiąga celu >80 dla Re. 

Wniosek: 

Odwzorowanie kolorów PREMIO ATop jest znacznie lepsze niż dwóch współzawodniczących 

produktów. Pomiar oddawania barw może byd również wykorzystany do udowodnienia 

widocznie lepszej jakości światła przy użyciu technologii pomiarowej. 

g) zrozumiałośd opisu produktu na opakowaniu i towarzyszącym mu 

arkuszu informacji technicznych: 

Znaczenie: 

Zrozumiałośd (i poprawnośd techniczna) opisu produktu pozwala uniknąd nieporozumieo i 

błędów podczas montażu i eksploatacji, a tym samym ma znaczący wpływ na jakośd produktu. 

Wpływ na koszty całkowite i akceptacja bardziej energooszczędnego oświetlenia. 

 Język: Dla rynku niemieckiego można oczekiwad informacji w języku niemieckim w tym 

segmencie rynku. W przypadku modeli ATop i Osram ma to miejsce, w przypadku Philips 

nie. 
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 Zrozumiałośd opisów: Opisy  ATop i Philips (pod warunkiem dobrej znajomości języka 

angielskiego) są jasno sformułowane i bardzo dobrze ustrukturyzowane w odniesieniu 

do kroju pisma. Opis Osram jest zbyt mały w rozmiarze czcionki (ponieważ musiało 

wystarczyd miejsca na 2 stronach dla około 20 języków), zbyt zwięzły, kolejnym słabym 

punktem jest tekst całkowicie nieuporządkowany. Istniejące piktogramy nie 

rekompensują tego niedociągnięcia. 

 Kompletnośd opisu: Model PREMIO ATop całkowicie opisuje możliwości zastosowania i 

jest uniwersalnym zamiennikiem dla lamp HQL i HQI (z wyjątkiem elektroniki szybkiego 

startu), z pozostałymi dwoma testowanymi produktami istnieją silniejsze ograniczenia, a 

te nie są wymienione w pożądanej przejrzystości. Dokładniej mówiąc, w firmie Philips 

działanie testowanej lampy na statecznikach jest całkowicie zabronione, a w firmie 

Osram dozwolone jest tylko na dławikach do lamp HQL, inne technologie stateczników 

również muszą zostad usunięte. 

 Kompletnośd danych technicznych: W przypadku modelu Premio ATop jest 

wyszczególnionych 17 danych technicznych, w przypadku modelu Osram tylko moc 

elektryczna w watach i strumieo świetlny w lumenach, nie ma żadnej informacji na 

ulotce dołączonej do opakowania Philipsa. Tylko na kartonie jest podana moc, strumieo 

świetlny i temperatura barwowa. 

 Nieprawidłowa lub wprowadzająca w błąd informacja na opakowaniu:  Stwierdzenie 

na tabliczce Osram, że temperatura barwowa 4000 K jest określana jako "Cool White", 

jest nieprawidłowe. Zarówno Philips jak i Osram reklamują "HID Replacement" na 

opakowaniu zewnętrznym. Sugeruje to, że oba modele mogą byd wkręcane 

bezpośrednio do istniejących opraw oświetleniowych. Nie jest to w ogóle możliwe w 

przypadku Philips i możliwe tylko w ograniczonym zakresie w przypadku Osram, więc to 

stwierdzenie musi byd przynajmniej postrzegane jako wprowadzające w błąd w swojej 

tendencji. Nie zidentyfikowano żadnych wątpliwych stwierdzeo dotyczących 

opakowania zewnętrznego modelu PREMIO firmy ATop. 

 Informacje o warunkach gwarancji: Są one dostępne dla ATop i Osram, ale nie dla 

Philipsa (!). 

4) Wniosek 

Lampa PREMIO 160 W E40 firmy ATop jest wyraźnie lepsza od 2 produktów testowych 

konkurencji. 

Rozważono wpływ na następujące 5 aspektów: 

 Jakośd oświetlenia 

 Bieżące koszty operacyjne 

 żywotnośd 

 Unikanie błędów w instalacji 
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 Użytecznośd bez zmian w instalacjach 

Zalety próbki testowej PREMIO firmy ATop (z wymiernymi kryteriami) mieszczą się głównie w 

dwucyfrowym zakresie procentowym, aż do współczynnika 2 dla oczekiwanej żywotności użytkowej. W 

tym kontekście warto również zwrócid uwagę, że trwałośd drugiego z nich jest bardzo ważna. 

Materiały na próbce testowej z ATop powinny byd znacznie bardziej stabilne przed degradacją, ponieważ 

są metaliczne, soczewki wykonane są z borokrzemianu zamiast z tworzywa sztucznego 

(niebezpieczeostwo przebarwieo). 

Inną oczywistą różnicą konstrukcyjną jest to, że Philips i Osram wykorzystują diody LED SMD, model 

PREMIO ATop wykorzystuje technologię COB LED, ta ostatnia ma lepszą jakośd światła w zasadzie 

(reflektor!) i ma dłuższą żywotnośd w zasadzie, przynajmniej zgodnie z niektórymi literaturami 

technicznymi. 

Wniosek: 

Zalety próbki do badao PREMIO firmy ATop w porównaniu z dwoma modelami współzawodników są tak 

poważne, że reflektor PREMIO należy zaklasyfikowad do wyższej klasy jakości niż 2 modele konkurencji, 

analogicznie porównując do kategorii producentów PREMIUM w przemyśle motoryzacyjnym. 
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