
No 2012. gada 1. septembra Eiropā vairs neražo kvēlspuldzes ar jaudu 25 W

Elektriskā apgaismošanā kvēlspuldzēm ir šādas alternatīvas:
1) halogēnā 220 V kvēlspuldze;
2) halogēnā 12 V kvēlspuldze ar elektronisko transformatoru;
3) luminiscences lampa ar 50 Hz balastu;
4) kompaktā luminiscences lampa ar augstfrekvenču elektronisko balastu;
5) gaismas diožu jeb LED lampa. 

LED lampu priekšrocības:
1) vislielākā gaismas atdeve uz patērējamās jaudas vienību;
2) vislielākais kalpošanas laiks;
3) vismazākie gabarīti;
4) vislielākā mehāniskā izturība pret vibrācijām un triecieniem.

LED lampu trūkumi:
1) nepieciešams zema sprieguma līdzstrāvas barošanas avots;
2) gaismu izstaro tikai uz vienu pusi šaurākā leņķī;
3) nepieciešams radiators aizsardzībai pret paaugstinātu temperatūru;
4) atkarībā no barošanas shēmas var parādīties stroboskopiskais efekts vai 

nepieciešamība pēc jaudas faktora korektora.

LED lampas



Vienkāršākās gaismas diožu lampas principiālā elektriskā shēma

Vienkāršākā LED lampas funkcionālā shēma

LED (Light emitting diode). lampas ir visperspektīvākās ko var lietot 
kvēlspuldžu vietā, jo tās, pie tās pašas gaismas atdeves patērē 
vismazāko jaudu un izgatavo standarta Edisona cokolos E27 un E14. 
Var lietot arī organiskās – OLED vai polimēru – PLED



Strāvas ierobežošanas caur diodi nepieciešamības pamatojums



Gaismas diožu lampa: a – principiālā elektriskā shēma; b – kopējā
sprieguma U uz gaismas diodēm EL1...EL18 un strāvas I caur 
gaismas diodēm laika diagrammas ieslēdzot lampu
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LED lampas pazeminošā stabilizatora shēma ar mikroshēmu VIPer22A



LED lampas pazeminošā stabilizatora shēma ar LinkSwitch mikroshēmu



LED lampas pazeminoši paaugstinošā strāvas stabilizatora shēma ar 
LinkSwitch mikroshēmu
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LED lampas pazeminošā strāvas stabilizatora shēma ar AL9910 mikroshēmu



Mākslīgo gaismas avotu izmaksu salīdzinājums lietojot 10 gadus katru 
dienu 6 stundas (21 912 h) pēc ASV datiem, pie 1 kWh izmaksas 0,15 $ 
(2012. g.). 

Parametrs Kvēlspuldze
Halogēnā 

kvēlspuldze
Kompaktā 

luminiscences
LED 

lampa

Lampas cena, $ 0,41 4 4 30

Elektriskā jauda, W 60 42 13 10

Gaismas plūsma, lm 860 570 825 940

Gaismas plūsma/W, lm/W 14,3 13,6 63,5 94

Kalpošanas laiks, h 2 000 3 500 8 000 30 000

Lampu cena 10 gados , $ 4 28 12 30

Elektroenerģijas cena, $ 197 138 43 33

Kopējās izmaksas, $ 201 166 55 63



Mākslīgo gaismas avotu izmaksu salīdzinājums lietojot 10 gadus, katru
dienu 6 stundas (21 912 h) 2014. g.

Parameters Incandescent Halogen CFL LED

Lampas cena, 0,22 1,98 3,26 8,52

Elektriskā jauda, W 60 42 13 8

Kalpošanas laiks, h 1000 2000 8000 50 000

Lampu cena 10 gados, 4,84 21,78 9,78 8,52

Enerģijas cena, 199,18 139,43 43,16 26,56

Kopā, 204,02 160,86 52,94 35,08



Apgaismojuma tehniku cenu salīdzinājums lietojot 10 gadus, katru 
dienu 6 stundas (21 912 h) un elektroenerģijas cenas 0,169 /kWh 

Pie vienādas gaismas plūsmas salīdzinot ar kvēlspuldzi:
1) halogēnā 12 V kvēlspuldze ekonomē 30% elektroenerģijas;
2) kompaktā luminiscences lampa ekonomē 80% elektroenerģijas;
3) gaismas diožu lampa ekonomē 85...90% elektroenerģijas.



Paldies par uzmanību


