Ako nasvietiť
červeným svetlom?
Technické informácie
Vhodný reflektor: Flood LED reflektor na vonkajšie použitie.
Napríklad: https://www.svet-svietidiel.sk/led-reflektor-led-100w-230v/
(Odkaz je potrebné skopírovať. ACN nepropaguje konkrétny produkt a daný odkaz slúži
len ako príklad.)
Parametre pri výbere reflektora:
- svietivosť aspoň 7000 lm (lúmenov) a vyššie
- štandard IP 65 a vyššie (vodeodolnosť)
- chladná biela farba svetla 5000K Kelvinov a vyššie
Červená fólia na reflektor: Vyhľadáte jednoducho pomocou kľúčových slov,
napr. červená fólia reflektor.

Všeobecné informácie
Základné pravidlá
Na nasvetlenie používajte vždy vonkajšie, svetlá/reflektory typu FLOODLIGHT s
certifikáciou - toto označenie nesú svetlá, ktoré sú využívané priamo na tieto účely,
teda osvetlenie veľkých vonkajších plôch a fasád.
Tma
Počas novembra, kedy Červená streda prebieha, začína byť "poriadna" tma až
okolo ôsmej hodiny večernej - je preto nutné nasväcovať v taký čas, kedy už bude
nasvietenie budovy dobre viditeľné. Odporúčame začínať najskôr o 17.00.
Okolité svetlo a úrady
V mestách a obciach sú stavby obklopené verejným osvetlením – aby nasvietenie
vyniklo, môžete sa dohodnúť s miestnym úradom na dočasnom zhasnutí
verejného osvetlenia v okolí – väčšinou stačí len 2-3 lampy, ktoré svietia priamo
na vaše priečelie (tento úkon môže stáť nejaké peniaze za výjazd technikov).
Vo väčších mestách je tiež často nutné nahlásiť akciu na príslušných úradoch.
Červená streda
#cervenastreda

Voda
Či už budete svetlá nakupovať, alebo si ich necháte prenajať a nainštalovať firmou,
dbajte na to, aby nielen svetlá, ale aj všetka vonkajšia kabeláž bola vodotesná.
Pokiaľ dážď zaprší do svetla, alebo zástrčky, ktorá nie je určená na vonkajšie
použitie, hrozí poškodenie poistiek a zničenie daného svetla.
Ochrana
Nenechávajte svetlá bez dozoru! Nielen pri väčšom nasvietení, plánovanom na
dlhšiu dobu, je nutné nechať pri svetlách niekoho, kto dané svetlá a objekt bude
strážiť, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom napr. detí.

Možnosti nasvietenia
Cenovo výhodnejším riešením je svojpomocné nasvietenie - kúpa LED svetiel typu
LED FLOODLIGHT reflektor s certifikovanou vodeodolnosťou a vonkajšie rozvodné
káble 220 V s rovnakou certifikáciou.
Budete k nemu potrebovať červenú kryciu fóliu pre reflektory, ktorá je pod daným
názvom voľne dostupná na kúpu. Pás takejto fólie podľa rozmeru stojí do 20 eur.
Fóliu potom stačí nastrihať podľa veľkosti a buď zasunúť do klipsov na svietidle,
alebo prilepiť priehľadnou páskou na povrch reflektora.
Kupované svetlo musí byť v tóne/variante neutrálna/chladná biela - ak by ste totiž
dali fóliu na variant teplá/žltá biela, výsledná farba by potom bola oranžová. K fólii
a svetlu je tiež nutné dokúpiť ešte vodeodolný kábel v požadovanej dĺžke od
zdroja.
Výhody
Zakúpené svetlo sa hodí kedykoľvek počas roka napr. pri opravách interiéru,
na osvetlenie exteriéru budovy na iné akcie a pod.
Po dobu niekoľkých rokov vystačíte len s jednou primárnou investíciou,
prípadne môžete ďalšie svetlá postupne dokupovať.
Nevýhody
Tieto svetlá nemôžu konkurovať priemyselným svetlám, ktoré výborne osvetlia
aj veľmi vysoké stavby
Svetlá musíte sami nainštalovať
Ak vám to možnosti dovolia, profesionálne nasvetľovacie firmy disponujú
svetlami, ktoré kvalitne nasvietia aj veľké stavby, výklenky a podobne. Takéto
riešenie je výrazne efektnejšie, ale i násobne nákladnejšie a jednorázové.
Červená streda
#cervenastreda

Za pomoc s informáciami k nasvieteniu ďakujeme
Českej biskupskej konferencii.

