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Planujesz modernizację oświetlenia na oprawach LED ?
Szafa LED jest koniecznością.
Technologia LED jest dobrą energooszczędną technologią dającą duże oszczędności, ale oprócz wielu zalet ma też 
swoje wymagania, które w dużej mierze dotyczą sposobu zasilania.
Oprawy LED są wrażliwe na przepięcia występujące w sieci elektrycznej i w związku z tym wymagają ochrony prze-
ciwprzepięciowej. Zaniedbania w tym obszarze skutkują natychmiastowym uszkodzeniem w wypadku większych 
przepięć bądź stopniową degradacją prowadzącą do znacznego skrócenia żywotności, w wypadku mniejszych 
powtarzających się przepięć.



Oprawy LED są źródłem mocy biernej pojemnościowej. Moc ta wymaga kompensacji przy pomocy odpowied-
niego układu. Zaniechanie w tym obszarze pociągnie za sobą konieczność opłat za energię  bierną. Mogą to być 
kwoty dość wysokie - zbliżone do opłat za energię czynną.
Oprawy LED w momencie załączania generują impuls prądowy, tym większy im większa jest liczba opraw w załą-
czanym obwodzie. To zjawisko wymusza stosowanie większych zabezpieczeń przedlicznikowych, a to pociąga za 
sobą większą opłatę za moc zamówioną. 
Szafa LED jest rozwiązaniem tych problemów ponieważ oprócz standardowego osprzętu elektrotechnicznego za-
wiera układy przeciwdziałające opisanym wyżej zjawiskom.
Na życzenie inwestora szafa LED może być wyposażona w dowolny system sterujący.

Soft start LED
dzięki soft start LED - mniejsze 
bezpieczniki przedlicznikowe 
oraz mniejsze opłaty z tym 
związane.

SILENT 
szafkowa  lampka LED z funkcją 
wyłącznika krańcowego

Zabezpieczenia  
przeciwprzepięciowe ważne 
w momencie ubezpieczenia 
inwestycji.

Sterownik
możliwość sterowania „on-line” 
i pełny nadzór nad pracą szafy 
w czasie rzeczywistym.

Kompensator LED
dzięki kompensatorowi LED brak 
opłat za moc bierną pojemnościową.

+_



Dlaczego Szafa LED powinna spełniać normy?
Szafa oświetlenia ulicznego LED powinna spełniać normy nie tylko przemysłowe, ale także normy energetyczne. Na-
sza firma sterowaniem oświetleniem ulicznym zajmuje się już ponad 30 lat. Byliśmy i nadal jesteśmy prekursorem w 
konstrukcji aparatury elektronicznej do szaf sterowania oświetleniem. Lata doświadczeń doprowadziły nas do wnio-
sku, że najważniejsza jest jakość i niezawodność działania. Oświetlenie uliczne musi działać niezawodnie 
przez cały okres eksploatacji, niezależnie od zmieniających się warunków. Szafki oświetleniowe często znajdują się 
w bezpośrednim sąsiedztwie stacji transformatorowych lub nawet w ich wnętrzu. Pracy urządzeń nie może zakłócać 
pobliska stacja transformatorowa, stacja bazowa telefonii komórkowej, czy samo oświetlenie LED.

Dawniej szafy oświetlenia ulicznego były proste, miały mniej aparatury i mniej elektroniki. Postęp technologiczny 
oraz wejście oświetlenia LED wprowadziły dodatkowe wymagania. Obecnie w szafach jest coraz więcej elektroniki 
a wyrafinowane urządzenia elektroniczne są droższe i bardziej wrażliwe na zakłócenia.

Coraz częściej obok szaf oświetleniowych stoją inne szafy (np. szafy sygnalizacji świetlnej, szafy telekomunikacyjne 
itp...), które są wrażliwe na zakłócenia. Szafa oświetlenia ulicznego nie może generować zakłóceń, które negatywnie 
wpływają na pracę innych urządzeń. Z tego względu niezbędne są badania, które zagwarantują, że szafa 
jest odporna na zakłócenia i sama ich nie emituje.

Dobrze zaprojektowane szafy LED:

• nie generują zaburzeń przewodzonych w zakresie 150 kHz – 30 MHz. Nie zakłócają działania np. odczytów 
liczników energii, nie zakłócają działania czułej aparatury pomiarowej. Nasze szafy LED mogłyby pracować na 
wspólnym zasilaniu nawet z laboratorium w szpitalu.

• nie generują zaburzeń promieniowanych w zakresie 30 MHz – 1 GHz. Szafy LED nie zakłócają łączności, 
poziom emisji z szafy jest niższy 12 dB, to jest ponad 3 razy mniej od poziomu bardzo restrykcyjnej normy 
energetycznej.

• są odporne na wyładowania elektrostatyczne (ESD) do 8 kV, na serie szybkich stanów przejściowych 
(EFT/B) do 4 kV i na udary 1,2/50 – 8/20μs do 4 kV.  Dzięki temu szafy mogą pracować w bezpośredniej bliskości 
trafostacji (np. przy ścianie budynku trafo, koło linii tramwajowej lub kolejowej). 

• są odporne na zaburzenia indukowane o różnych częstotliwościach Ilość emisji elektromagnetycznych 
ciągle wzrasta, a tym samym zwiększa się „zaśmiecenie” środowiska elektromagnetycznego. Przejeżdżające 
tramwaje lub pociągi elektryczne generują bardzo silne pola EM, a także są powodem powstawania prądów 
błądzących w okolicach torów. Stwierdzono, że np. w rurach wodociągowych w budynkach sąsiadujących z 
torami tramwajowymi płynie prąd rzędu 20 A. Posiadacze anten telewizyjnych wiedzą, że anteny potrafią „ko-
pać” -  tak silne są pola EM, szczególnie w miastach.

Dzięki takim właściwościom, szafy oświetlenia ulicznego LED firmy Rabbit mogą pracować niezawod-
nie w najbardziej niekorzystnych pod względem zakłóceń warunkach.

Oświetlenie naszych ulic to bardzo odpowiedzialne zadanie, black-out jest wykluczony. Dlatego też, trawestując 
powiedzenie Georgesa Clemenceau twierdzimy, że „Oświetlenie ulic naszego kraju to zbyt poważne zadanie, 
aby je powierzać zwykłym szafom SSO”.

Szafy oświetlenia ulicznego LED powinny być odporne na zakłócenia i konieczne są badania, które to potwierdzą.



Nasza szafa LED przeszła pozytywnie badania i spełnia normy w zakresie emisji zaburzeń oraz odporności dla urzą-
dzeń pracujących w środowisku elektrowni i stacji elektroenergetycznych. 

Lista badań, którym poddaliśmy szafy LED:
• emisja zaburzeń przewodzonych w zakresie 150 kHz – 30 MHz
• emisja zaburzeń promieniowanych w zakresie 30 MHz – 1 GHz
• odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD) do 8 kV
• odporność na pole elektromagnetyczne do 10 V/m o częstotliwości 80 MHz – 6 GHz 
• odporność na serie szybkich stanów przejściowych (EFT/B) do 4 kV
• odporność na udary 1,2/50 – 8/20μs do 4 kV
• odporność na zaburzenia przewodzone indukowane w kablach do 10 V SEM w zakresie 150 kHZ – 80 MHz
• odporność na zapady i krótkie przerwy napięcia zasilania
• odporność na tłumiony przebieg oscylacyjny 1 MHz o poziomie do 2,5 kV

Pozytywny wynik tych badań oznacza, że szafy LED naszej firmy spełniają normy wielokrotnie przewyż-
szające normy przemysłowe, które są wymagane dla tego typu urządzeń.

Normy: 
PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012
PN-EN 61000-6-2:2019-04
PN-EN 61000-6-5:2016-01

Szafy LED podczas testów w laboratorium badawczym Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych.



Sprawozdanie z badań dostępne w siedzibie firmy Rabbit.
Sprawozdanie z badań szafy LED



100 W x 10 = 1000 W
1kw x 4000 h x 0,25 zł

= 1000 zł

4000 h10 szt.

≈0,25 zł / kwh
100 W x 10 szt.
pobór mocy 
(moc czynna) 

czas pracyoprawy LED

cena dystrybucji prądu

Przykładowo: roczny koszt dystrybucji energii za moc czynną wynosi 1 000 zł

 
roczny koszt

Dlaczego pojawił się problem płatności za moc bierną pojemnościową?

Coraz więcej gmin zmaga się z rosnącymi kosztami zużycia energii elektrycznej na oświetlenie uliczne.  
Jedną z głównych przyczyn jest naliczanie opłat za moc bierną pojemnościową przez zakłady energetyczne. 
Problem mocy biernej w oświetleniu ulicznym pojawił się, gdy dostawcy energii rozpoczęli proces wymiany  
liczników na elektroniczne, a w miejsce opraw sodowych pojawiły się oprawy LED, będące źródłem mocy biernej 
pojemnościowej. 

W praktyce oznacza to konieczność płacenia wysokich rachunków za energię 
bierną pojemnościową. 

Ile zapłacimy za energię bierną pojemnościową?

W zależności od jakości opraw LED wartość mocy biernej pojemnościowej wynosi minimum 20% 
mocy czynnej. 

moc bierna 
pojemnościwa
(20 var) 

20% 

moc 
czynna
100 W



1000 zł

1600 zł

roczny koszt z zastosowaniem SZAFY LED

roczny koszt bez kompensatora LED 

Jak uniknąć wysokich opłat za energię bierną pojemnościową?
Opłat za energię bierną pojemnościową można  uniknąć stosując urządzenia do  kompensacji mocy biernej  
pojemnościowej. Właściwie dobrany i wykonany kompensator LED o parametrach odpowiadających potrzebom 
konkretnej lokalizacji  gwarantuje obniżenie rachunków za energię elektryczną, eliminując opłaty za moc bierną.  

Z szafą LED oszczędzasz 600 zł 

opłata wynika z iloczynu całej ilości energii biernej i ceny za usługę dystrybucji oraz współczynnika krotności ceny ,,K’’

Opłaty za energię bierną pojemnościową stanowią istotną część kosztów za energię zużywaną  przez oświetlenie 
uliczne. Taka sytuacja ogranicza często efekt oszczędnościowy całej modernizacji.
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moc bierna pojemnościowa
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4000 h

0,25 zł 

10 szt. 200 var

800 kvarh

600 zł800 kvarh 3 cena za moc  
bierną pojemnościwą 

czas pracy

cena dystrybucji  
prądu

współczynnik
krotności 
ceny ,,K’’

oprawy LED

Dodatkowo za moc bierną zapłacimy 600 zł

20 var

0,20 kvar



Zalety szafy LED

Specjalizujemy się w sterowaniu oraz w  kompensacji mocy biernej w obwodach  
oświetlenia ulicznego LED. 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 71 328  50 65

profesjonalna ochrona przed różnego rodzaju przepięciami w liniach  
zasilających i udarami prądowymi

spełnia normy w zakresie emisji zaburzeń oraz odporności dla urządzeń 
pracujących  w środowisku elektrowni i stacji elektroenergetycznych

niższe koszty użytkowania i utrzymania instalacji

możliwość sterowania nowoczesnymi oprawami ulicznymi LED on-line
 

pełen nadzór nad pracą szafy w czasie rzeczywistym

możliwość oszacowania oszczędności już na etapie projektowania  
instalacji oświetleniowej

obniżenie rachunków za energię elektryczną zużywaną przez  
oświetlenie uliczne

ochrona środowiska naturalnego dzięki zmniejszaniu emisji CO2 2
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