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1)   zaslání podkladů

- svítidla se žárovkou* (výměnný zdroj)
- stojací a stolní lampičky
- LED pásky
- přenosné reflektory
- zahradní osvětlení
* lze ve výjimečných případech
  nasimulovat

Provádíme funkční výpočty osvětlení s ohledem na normy ČSN a individiuální
potřeby klienta za účelem vytvoření zrakové pohody uživatele. Neposkytujeme
vizualizace ve fotorealistické kvalitě a poradenství v oblasti bytového designu.

výstupní jazyky výpočtu:   CZ | SK | EN | DE | PL | RU

2)   odsouhlasení cenové nabídky

3)   dodání výpočtu v PDF (2-3 dny)

rozměry místnosti

orientační ceny výpočtů bez D
PH

(s podklady v D
W
G a bez poradenství)

okótovaný půdorys ve formátu PDF, ideálně DWG soubor, výška stropu

účel prostoru
k čemu místnost slouží - obýv. pokoj, kancelář, chodba, recepce, apod.

stínící objekty
cokoliv, co může světlu překážet - sloupy, trámy, podhledy, nábytek

výběr svítidla
alespoň hrubá představa o typu svítidla

Zpravidla jednoduchá místnost bez
významných překážek, stínících
objektů a bez zakreslení nábytku.

Rozsáhlejší a konstrukčně 
složitější prostor se zakreslením

pracovišť a nábytku.

Vyšší počet prostorů, zpravidla s
nepravidelným obvodem a se zakreslením
složitých objektů a stínících překážek.

4)   platba na účet regulux
5)   případná korektura v ceně
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Co je výstupem pro výpočet osvětlení?
Výstupem je PDF protokol, který obsahuje informace o prostoru 
včetně kót, popis svítidel a jejich přesné rozmístění, výslednou 
osvětlenost v luxech, činitel oslnění a geometrickou vizualizaci 
prostoru, popřípadě relevantní normu ČSN.

Co ovlivňuje cenu výpočtu?
Ideální stav je dodání okótovaného půdorysu ve formátu DWG (od 
projektanta), popř. v PDF. Manuální kreslení místností a dalších prvků 
(nábytek, podhledy, apod.) cenu navyšuje. Prostor ale umíme 
vytvořit i na základě ruční kresby.

Do jaké míry pomůže regulux s výběrem svítidel?
Regulux dokáže usnadnit klientovi výběr druhu svítidel z hlediska
použitelnosti v daném prostoru a na základě výpočtu určí příkon. 
Neposkytuje poradenství v oblasti bytového designu.

Jak vypadá 3D vizualizace ve výpočtu?
Jedná se pouze o jednoduchou 3D vizualizaci prostoru, kde lze 
zakreslit funkční prvky, které nějak ovlivňují výpočet nebo se na ně
váže síť hodnocených bodů - např. v obchodním prostoru se často
vyznačuje pokladna, kde jsou vyšší požadavky. Neposkytujeme 
fotorealistickou vizualizaci.

Lze výpočet použít pro účely kolaudace?
Naše výpočty osvětlení provádíme pro soukromé i komerční
subjekty, jsou vždy v souladu s normami ČSN a jsou běžně 
akceptovány krajskými hygienickými stanicemi (KHS).

Která svítidla můžeme použít ve výpočtech?
Obecně lze použít všechna svítidla s vestavěným LED zdrojem, 
na která má EGLO křivky svítivosti. V současně době máme k
dispozici >4000 křivek svítivosti. Modely se žárovkami zpravidla 
do výpočtů nepatří, protože po výměně zdroje dojde ke změně
fotometrických parametrů celku. 

Co jsou křivky svítivosti?
Křivky svítivosti jsou tvar světelného kužele každého svítidla, tedy 
distribuce světla vyzařovaného do prostoru. Ve formátu .LDT 
nebo .IES jsou stavebním kamenem pro výpočty osvětlení.

Asistuje regulux klientovi na místě?
Standardně není možné realizovat výjezd k zákazníkovi s výjimkou 
klíčových klientů na základě osobní dohody s jednatelem EGLO.
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