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Η ζπλερήο κάρε γηα κείσζε θόζηνπο – δηαηήξεζε αληαγσληζηηθόηεηαο ζην επίκνλν 

πεξηβάιινλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ππνρξεώλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα θάλνπλ ζπλερή 

αλαδήηεζε γηα επελδύζεηο κεγάιεο εζσηεξηθήο απόδνζεο – κηθξνύ ρξόλνπ 

απόζβεζεο. Ο θσηηζκόο ησλ ςπθηηθώλ ζαιάκσλ είλαη έλαο «πνλνθέθαινο» 

θόζηνπο, δεδνκέλνπ όηη απνηειεί έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ ινγαξηαζκνύ 

ξεύκαηνο. Οη δηαζέζηκεο ηερληθέο ιύζεηο είλαη αξθεηέο θαη ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθή 

κειέηε, πξηλ ηελ νξηζηηθή απόθαζε. Σην άξζξν απηό παξνπζηάδνληαη 

επηγξακκαηηθά νη δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο θαη ηα ρνλδξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

 

Οη ςπθηηθνί ζάιακνη, έρνπλ ηελ ηδηαηηεξόηεηα, ζε ζρέζε κε ηηο απιέο απνζήθεο, όηη 

έρνπλ αλάγθε ηερλεηνύ θσηηζκνύ όιεο ηηο ώξεο (δελ ππάξρνπλ αλνίγκαηα). Η 

επηινγή ηεο ηερλνινγίαο ηνπ θσηηζκνύ είλαη κηα ζνβαξή απόθαζε ζρεδηαζκνύ, 

δεδνκέλνπ όηη έρεη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο, ηόζν ζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, όζν 

θαη ζηελ αζθάιεηα θαη παξαγσγηθόηεηα, εηδηθά ζηνπο ρώξνπο έληνλεο 

δξαζηεξηόηεηαο, όπσο νη ρώξνη εηνηκαζίαο παξαγγειηώλ (picking areas). Από ηελ 

άπνςε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θσηηζκνύ, ν ρξήζηεο πξέπεη λα γλσξίδεη, όηη 

εθηόο από ηε πξσηνγελή θαηαλάισζε ξεύκαηνο ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο, ππάξρεη 

πξόζζεηε αλάισζε ελέξγεηαο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζεξκηθνύ θνξηίνπ, πνπ 

δεκηνπξγείηαη από ην (ζεξκό) θσηηζηηθό ζώκα. Φνλδξηθά, ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε 

θσηηζκνύ ζηα Χπγεία είλαη επηβαξπκέλε θαηά 50%, ζε ζρέζε κε ηελ νλνκαζηηθή 

θαηαλάισζε ησλ ιακπηήξσλ. Τα θσηηζηηθά ζώκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 

ζύγρξνλεο Χπρξέο Απνζήθεο είλαη ηα εμήο :  

 Φφηιζηικά Φθορίοσ (fluorescent light). Αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ 

θσηηζηηθώλ παξνρήο αεξίνπ (gas – discharge lamp). 

 Φφηιζηικά Μεηαλλικών Αλογονιδίφν (Metal Halide - ΜΗ). Αλήθνπλ ζηελ 

νηθνγέλεηα ησλ θσηηζηηθώλ Παξνρήο Υςειήο Έληαζεο (High Intensity 

Discharge = HID). Σπρλά αλαθέξνληαη ζαλ HID-MH. 

 Φφηιζηικά Ναηρίοσ υηλής πίεζης. Αλήθνπλ επίζεο ζηελ νηθνγέλεηα ησλ 

θσηηζηηθώλ Παξνρήο Υςειήο Έληαζεο. Είλαη γλσζηά ζαλ HID-HPS (High 

Pressure Sodium). 
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 Φφηιζηικά LED (Light Emitting Diode). Πξόθεηηαη γηα ζρεηηθά πξόζθαηε 

ηερλνινγία (ε αλάπηπμε ηνπ ιεπθνύ led κεγάιεο ηζρύνο μεθίλεζε ηε 10εηία ηνπ 

90), ε νπνία ππόζρεηαη πνιιά ζηε Βηνκεραλία Χύρνπο. 

 

Όζνλ αθνξά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θσηόο ζηηο ςπρξέο απνζήθεο, ν 

κειεηεηήο πξέπεη λα έρεη ππόςε ηνπ όηη ραξαθηεξίδνληαη από δπν δείθηεο : (1) Τν 

Δείκηη Φρφμαηικής Απόδοζης (CRI = Color Rendering Index) πνπ έρεη λα θάλεη 

κε ηελ ηθαλόηεηα δηάθξηζεο ησλ ρξσκάησλ θαη ηε (2) ηε Σσζτεηιζμένη 

Φρφμαηική Θερμοκραζία Kelvin (CCT=Correlated Color Temperature) πνπ έρεη 

λα θάλεη κε ην θαηά πόζν επαλάγλσζηα είλαη ηα γξάκκαηα θαη ηα ζήκαηα. Η 

θφηεινή ιζτύς (ιέγεηαη θαη θσηεηλή ξνή), εθθξάδεη ην ζπλνιηθό πνζό θσηεηλήο 

ελέξγεηαο πνπ εθπέκπεηαη από κηα ζεκεηαθή θσηεηλή πεγή ζηε κνλάδα ηνπ 

ρξόλνπ. Εθθξάδεηαη ζε Lumen. Όζνλ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ησλ 

θσηηζηηθώλ ζεκείσλ, καο ελδηαθέξεη πόζα lumen (θσηεηλόηεηα) παξάγνληαη γηα 

θάζε watt απνξξνθνύκελεο ειεθηξηθήο ηζρύνο. Ο ζρεηηθόο δείθηεο έρεη κνλάδεο 

lumen/watt θαη νλνκάδεηαη Σσνηελεζηής Φφηεινής Απόδοζης. Γηα ηα ζπλήζε 

θσηηζηηθά, ν Σ.Φ.Α. έρεη σο εμήο: 

 Έλαο ιακπηήξαο ππξάθησζεο 100 w παξάγεη πεξίπνπ 1700 lumen 

(Σπληειεζηήο Φσηεηλήο Απόδνζεο Σ.Φ.Α.=1700/100=17 lm/w),  

 Έλα θσηηζηηθό Ναηξίνπ ςειήο πίεζεο 100 w παξάγεη πεξίπνπ 10.000 lumen 

(Σ.Φ.Α.=100 lm/w).  

 Έλα θσηηζηηθό αινγνληδίσλ 100 w παξάγεη πεξίπνπ 5.500 lumen (Σ.Φ.Α.=55 

lm/w).  

 Τα θσηηζηηθά θζνξίνπ έρνπλ ζπληειεζηή θσηεηλήο απόδνζεο (Σ.Φ.Α.) 50-95 

lm/w, αλάινγα ην κέγεζνο θαη ηε δηάκεηξν.  

 Τα θσηηζηηθά led έρνπλ ζπλερή βειηίσζε θαη πξόζθαηα ηα θσηηζηηθά γεληθήο 

ρξήζεο μεπέξαζαλ ηα 100 lm/w.  

 

Αλάινγα κε ηελ εθηεινύκελε δξαζηεξηόηεηα, θαζνξίδεηαη (από θαλνληζκνύο) ε 

θφηεινή ένηαζη, ε νπνία εθθξάδεηαη ζε lumen/m2. Γηα ηελ απόθηεζε ηεο 

απαηηνύκελεο θσηεηλήο έληαζεο, θαζνξίδεηαη ν αξηζκόο ησλ θσηηζηηθώλ. Είλαη 

πξνηηκόηεξε ε δηαζπνξά ζε πεξηζζόηεξα θσηηζηηθά κηθξόηεξνπ κεγέζνπο. Η 

κεηαβιεηόηεηα ηεο θσηεηλήο έληαζεο ζην ρώξν δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ην 2:1. 
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Γηα δεδνκέλα θσηηζηηθά ζώκαηα, παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ έληαζε 

θσηηζκνύ ζην ύςνο εξγαζίαο (π.ρ ζην επίπεδν ησλ ώκσλ), είλαη α) ε επηθάλεηα 

ηνπ ρώξνπ, β) ην ύςνο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα θσηηζηηθά, γ) ε 

αληαλαθιαζηηθόηεηα  ηεο νξνθήο, ησλ ηνίρσλ θαη ηνπ δαπέδνπ θαη δ) ε 

θαζαξηόηεηα ησλ θσηηζηηθώλ (ζθόλε).  Τα αλνηθηά ρξώκαηα ησλ δνκηθώλ 

ζηνηρείσλ αληαλαθινύλ ην θσο θαη απμάλνπλ ηε θσηεηλόηεηα. Η ζθόλε πνπ 

ζπζζσξεύεηαη ζηα θσηηζηηθά, πξέπεη λα απνκαθξύλεηαη, κέζα από ηηο ηαθηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνύ.  

 

Μηα ηδηαηηεξόηεηα πνπ έρνπλ νη ςπρξέο απνζήθεο, εηδηθά νη βαζηέο θαηαςύμεηο, 

είλαη ε δπζθνιία ζβεζίκαηνο ησλ θώησλ, όηαλ δελ εθηεινύληαη εξγαζίεο. Με 

εμαίξεζε ηα θσηηζηηθά led, ηνύην είλαη δύζθνιν, ηόζν γηα ηα θσηηζηηθά ηύπνπ 

H.I.D., όζν θαη γηα ηα θσηηζηηθά θζνξίνπ. Τα θσηηζηηθά H.I.D απαηηνύλ ρξόλν 

«θξπώκαηνο» κεηαμύ δπν επάιιεισλ αλακκάησλ, ελώ ηα θσηηζηηθά θζνξίνπ 

απαηηνύλ ρξόλν «δεζηάκαηνο». Γηα ην ιόγν απηό, είλαη ζπρλό θαηλόκελν, ζηα 

θέληξα δηαλνκήο κεγάιεο έληαζεο εξγαζίαο λα παξακέλνπλ αλακκέλα ηα θώηα 24 

ώξεο ηε κέξα – 365 κέξεο ην ρξόλν. Από απηή ηελ άπνςε, ην θσηηζηηθό led 

δείρλεη λα είλαη πνιιά ππνζρόκελν, κηαο θαη αλαβνζβήλεη αθαξηαία. Έλα αθόκα 

πιενλέθηεκα ηνπ led είλαη όηη είλαη ην θαηαιιειόηεξν γηα ρώξνπο ηξνθίκσλ 

(απαηηήζεηο HACCP) κηαο θαη είλαη πξαθηηθά αδύλαηνλ λα επηκνιύλεη ηα ηξόθηκα κε 

ζπαζκέλα γπαιάθηα. Οη θαηαζθεπαζηέο ησλ leds ηζρπξίδνληαη όηη ην ςπρξό 

πεξηβάιινλ επλνεί ηα leds (ηα θάλεη καθξνβηόηεξα) θαη όηη έλα θσηηζηηθό led 

κπνξεί λα αλάβεη ζπλέρεηα γηα 15 ζπλερή ρξόληα. Αλ αθόκε ζβήλνπλ όηαλ δελ 

ρξεηάδνληαη (π.ρ. κε αηζζεηήξα) δηαξθνύλ αθόκα πεξηζζόηεξν. Να ζεκεησζεί, όηη ε 

θσηεηλόηεηα ελόο θσηηζηηθνύ led βειηηώλεηαη πνιύ, αλ γίλεη έμππλε δηαρείξηζε 

θαηόπηξσλ θαηεύζπλζεο.  
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