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Prirodzené svetlo prispieva k celkovému pocitu zdravia a pohody. Sme radi, že vám môžeme poskytnúť všetky
tieto výhody spoločne s kompletnou sériou zdravých svetiel, ktoré poskytujú podobne vyvážené spektrum
ako denné svetlo. Všetky svetlá boli vyvinuté tak, aby produkovali všetky farby a vyvážené spektrum svetla.
Je veľmi vhodné pre domácnosti, kancelárie, školy, dielne, umelcov, klenotníkov, reštaurátorov, záhradníkov,
zubárov, zoologické záhrady, múzeá, akvária.

V mesiacoch s nedostakom prirodzeného svetla si možete jeho deficit doplnit
s plnospektrálnymi simulátormi Slnka.

OSVETLENIE PRE NAŠE ZDRAVIE
Podstatne zvýšiť dobu, počas ktorej bývame na slnku, sa asi podarí málokomu z nás.
Veľkú nádej nám tak prináša tzv. zdravé svetlo s vyváženým spektrom, ktoré sa slnečnému žiareniu podobá z viac ako 93% (bežné svet. zdroje cca 40-80%). Jeho pozitívny
vplyv potvrdzujú vedecké výskumy aj skúsenosti užívateľov. V jednej americkej štúdii
porovnávali dve skupiny študentov. Tí, ktorí sa učili v miestnostiach osvetlených obyčajnými žiarivkami, boli častejšie hyperaktívni, unavení, podráždení a nepozorní. U žiakov
v učebniach, kde boli inštalované celospektrálné svetlá, došlo k výraznému zlepšeniu
správania aj študijných výsledkov a dokonca sa u nich znížila kazivosť zubov.
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ZDRAVÉ SVETLO POVZBUDZUJE SYNTÉZU VITAMÍNOV
Plnospektrálne svetelné zdroje vďaka svojmu zloženiu
farebného spektra podporujú fotochemické procesy v tele
a tým prispievajú k správnej hormonálnej výmene. Tiež
povzbudzujú syntézu vitamínov, najmä vitamínu D. V bytoch je najvhodnejšie umiestnenie pre toto osvetlenie
v kuchyniach, kúpeľniach a pracovniach. Veľmi pozitívne
účinky má zdravé svetlo aj v detskej izbe, pretože upokojuje a rozvíja schopnosť koncentrácie. Zdravé osvetlenie je
vhodné najmä pre deti, pretože im dlhodobo nekazí zrak
ako bežné žiarovky či žiarivky a povzbudzuje tiež sústredenosť pri učení.

Realizujeme návrh, meranie spektra a intenzity osvetlenia podľa platných noriem s následným vystavením protokolu a certifikátu. Dodávame profesionálne svetelné riešenia na klúč.

SolarPro, 1. mája 11, 911 01 Trenčín, Slovensko, tel.: 0948 881 521, email: info@svetlozdravia.sk, www.svetlozdravia.sk
Komplexné riešenia revízií vyhradených technických zariadeni elektrických bez omedzenia napätia v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu aj s nebezpečenstvom výbuchu (E1 A B)
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KAM NECHODÍ SLNKO, CHODÍ LEKÁR...

Ešte pred sto rokmi pracovalo 90% ľudí vonku. Dnes žijeme a pracujeme prevažne v uzavretých budovách a dostávame slnečné svetlo filtrované cez okenné tabule, čím
sa z neho stráca mnoho životne dôležitých zložiek. Svetlo, ktoré pôsobí ako biele, sa vo viditeľnej časti svojho spektra skladá z červenej, žltej, zelenej, modrej a fialovej
farby. Kvalitu svetla posudzujeme prevažne z hľadiska spektrálneho zloženia. Klasické žiarovky vyvíjajú najviac svetla v žltej, červenej a infračervenej oblasti spektra.
UV (ultrafialové) žiarenie, ktorého malý podiel je pre náš organizmus rovnako dôležitý ako svetlo samé, tak chýba úplne. Prevaha červenej spektrálnej časti nás
pritom tlačí do pohotovosti - stresu. Svetlo žiariviek, pracujúce na nízkom kmitočte 50Hz, sa zapína a vypína stokrát za minútu, čo náš mozog registruje.
Udržuje ho to v neustálom napätí. Postupne tak dochádza k disharmónii v celom organizme. V prvom rade sú však preťažované naše oči. Pri
umelom osvetlení, ktoré nemá vyvážené farebné spektrum, sa zornička rozširuje podstatne viac ako pri slnečnom svite rovnakej intenzity. Následkom častého ponocovania môže byť potom trvalé rozšírenie zorničiek, ktoré neskôr vedie k svetloplachosti, ale hlavne je
preddispozíciou zeleného zákalu. Spolu s tým, ako sa rozťahuje zornička, totiž stúpa vnútroočný tlak. Prevaha červenej, oranžovej
a žltej farby v umelom svetle, v ktorom naviac chýba modrá a fialová, navyše núti oči vytvárať biofotóny, teda modré fotóny, ktoré
vysielajú a to oči značne vyčerpáva.

AKO POMÁHA ZDRAVÉ SVETLO?

Plnospektrálne umelé osvetlenie je také, ktoré má index podania farieb RA vyšší ako 90 (v USA označovaný tiež ako index CRI,
vyjadruje percentuálnu podobnosť so slnečním svetlom) a zároveň teplotu chromatičnosti 5 500 až 6 500 K (Kelvin). Pre porovnanie, bežné žiarivky majú RA spravidla
medzi 60-80% a najčastejšie teplotu okolo 2700 K. Množstvo štúdií udáva, že používanie plnospektrálnych svetiel má priaznivé účinky na organizmus:

















chráni oči - prispieva k zmierneniu únavy zraku, napätia a pálenia očí, podporuje zrakovú ostrosť a celkovú schopnosť vidieť
zlepšuje produktivitu práce, zmierňuje pocit únavy tela a prispieva k lepšiemu sústredeniu sa
umožňuje neskreslené vnímanie farieb
zmierňuje stres
zvyšuje výkonnosť
napomáha zmierniť sypmtómy sezónnej afektívnej poruchy sad (zimná depresia z nedostatku slnečného svetla)
napomáha syntéze vitamínov
chráni zdravie detí, pomáha zmierniť hyperaktivitu a agresivitu, zlepšiť koncentráciu
uľahčuje ranné vstávenie, podporuje regeneráciu, navodzuje pocit pohody
znižuje hyperaktivitu a výskyt porúch učenia
chráni srdce a cievy
je prevenciou osteoporózy a porúch rastu
odstraňuje sexuálne disfunkce a poruchy plodnosti
zmierňuje predmenštruačný syndróm
pomáha chudnúť
objednávky na www.svetlozdravia.sk
prospieva zvieratám aj rastlinám

Vo vyspelých krajinách sa plnospektrálne osvetlenie využíva stále častejšie ako v domácnostiach, tak aj na pracovisku. Zamestnávatelia zistili, že sa im investícia do zdravého
osvetlenia vráti zvýšenou produktivitou práce a znížením chorobnosti.

DÔSLEDKY PÔSOBENIA BEŽNÉHO UMELÉHO OSVETLENIA:

Plnospektrálne osvetlenie

• únava a zhoršenie zraku
• stres a zhoršenie schopnosti sústrediť sa
• zníženie imunity a zvýšenie hladiny cholesterolu
• zníženie absorpcie vápniku vedúcemu k osteroporóze
• urýchlenie starnutia organizmu
• vznik SAD (zimná depresia z nedostatku slnečného svetla)
• zhoršenie predmenštruačného syndrómu
Veľké percento spomínaných zdravotných problémov môže vyriešiť používanie
plnospektrálneho osvetlenia, tj. umelého svetla s vyváženým spektrom farieb,
ktorého zložnie sa podobá slnečnému svetlu z viac ako 90-tich percent.

Bežná úsporna žiarivka

Bežná halogénová žiarovka

REALIZUJEME NÁVRH I MERANIE SPEKTRA A INTENZITY OSVETLENIA PODĽA PLATNÝCH NORIEM

