


















NÁVOD K OBSLUZE

300~150 Zábavní místnost, jídelna, společenská místnost, 
prádelna, WC

150~75 Šatna, sklad, kancelář nočních hlídačů
75~30 Požární schodiště

Továrna
Osvětlení (Lux) Místo
3000~1500 Ultra-přesné ovládání, design, kreslení, precizní 

kontrola
1500~750 Projekční kancelář, analýzy, montážní linky, lakovna
750~300 Obaly, měření, povrchová úprava, sklad – kancelář
300~150 Barvení, lití
150~75 Vstup a výstup, chodba, schodiště, šatna, WC, 

provoz skladu
75~30 Požární schodiště, sklad, venkovní výkon zařízení 

(nakládka a vykládka, apod.)

Nemocnice
Osvětlení (Lux) Místo
10000~5000 Vizuální funkce ve zkušební komoře (ophtalmologie 

„Lightroom“)
1500~750 Operační sál
750~300 Konzultační místnost, místnost léčby, místnost s 

léky, drogerie, pitevna, místnost - patologické 
bakterie, nouzové pokoje, porodnice, děkanát, 
kanceláře, kojící místnost, konferenční místnost

300~150 Ordinace, lůžkový pokoj, převazy, sádrovna, dětský 
pokoj, čekárna, chodba ambulance

150~75 Šatna, místnost fyzikální terapie, místnost rentgenu, 
chodba oddělení, sterilizační místnost, pokoj na 
oddělení, schody, pokoj endoskopie

75~30 Místnost pro zvířata, tmavý pokoj (foto), požární 
schodiště

Kadeřnictví
Osvětlení (Lux) Místo
1500~750 Střih, trvalá, barvení vlasů, kosmetika
750~300 Holení, kadeřnictví, vestibul, registrační pult, make-

up
300~150 Toaleta v salonu
150~75 Chodba, schodiště

Hotel, restaurace, rekreační hřiště
Osvětlení (Lux) Místo
1500~750 Pult
750~300 banketová místnost, „business“ místnost, parkoviště,

kuchyň
300~150 Restaurace, WC
150~75 Společenská místnost, chodba, schodiště, pokoj pro 

hosty, koupelna, zvýrazňující osvětlení zahrad, šatna
75~30 Požární schodiště

Obchod, obchodní dům
Osvětlení (Lux) Místo
3000~750 Vnitřní displej, dekorativní okno, předváděcí plocha, 

pokladní pult, balící pult
750~300 Výtah, eskalátory
300~150 Konzultační místnost, šatna, WC, schody, chodníky
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NÁVOD K OBSLUZE

150~75 Hala, obecné osvětlení v obchodě

Dům
Osvětlení (Lux) Místo
2000~750 Ruční práce, šití
1000~500 psaní, pracovna
750~300 Čtení, make-up, kuchyňský stůl, technologické 

prostory, telefon
300~150 Umyvadlo, zábavní místnost, obývací pokoj, vstupní 

(vnitřní) prostory, zrcadlo
150~70 Šatní skříň, ložnice, koupelna, schodiště, chodba
75~30 Osvětlení dveří, poštovní schránka, tlačítko zvonku, 

terasa
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