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Ánh sáng là gì?

Ánh sáng là một phần của quang phổ điện từ được cảm nhận bằng mắt 
của chúng ta. Dải bước sóng nằm giữa 380 và 780 nm. Các tế bào hình 
nón hoạt động trong ngày và chúng ta nhìn thấy màu sắc, trong khi vào 
ban đêm, các tế bào que tiếp quản và chúng ta chỉ nhìn thấy các sắc thái 
của màu xám.

Hiệu ứng Melanopic của ánh sáng là gì?
Võng mạc cũng chứa các tế bào hạch cảm quang. Chúng nhạy cảm với 
ánh sáng xanh và ngăn chặn giấc ngủ với hormone Melatonin vào ban 
đêm. Melatonin chịu trách nhiệm về một giấc ngủ ngon vào ban đêm. 
Ức chế Melatonin vào buổi sáng giúp bạn tỉnh táo trong ngày. Điều này 
có nghĩa là ánh sáng phù hợp sẽ kiểm soát nhịp sinh học, do đó tạo ra sự 
điều hòa sức khỏe trong hành vi thức và ngủ. Đó là hiệu ứng Melanopic.

Ánh sáng là gì?
Bước sóng [m]
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Ánh sáng
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Mắt người nhìn thấy gì?

Nhận thức quang phổ về độ sáng và hiệu ứng Melanopic
Hiệu ứng theo tỉ lệ %

λ
Bước sóng [nm]

Đêm 
V'( λ )

Ngày
V( λ )Smel( λ )

Giải thích về ba đường cong:
V(λ)  = Cảm nhận về độ sáng, nhìn ban ngày với các tế bào hình nón 
V'(λ) = Nhìn ban đêm với các tế bào que
Smel(λ) = Ức chế Melatonin với các tế bào hạch cảm quang
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Ánh sáng có 3 tác dụng

Chức năng thị giác 
– Chiếu sáng các khu vực phù hợp

với các tiêu chuẩn liên quan
– Không chói mắt và tiện nghi

Nhận thức cảm xúc
– Chiếu sáng tăng cường cho kiến trúc
– Tạo cảnh và hiệu ứng

Hiệu ứng sinh học
–  Hỗ trợ nhịp sinh học của mọi người
– Kích thích hoặc thư giãn

Ánh sáng là gì?

Ánh sáng nhân tạo

Ánh sáng nhân tạo - Human Centric Lighting (HCL) thể hiện tác động tích cực của 
ánh sáng về sức khỏe, hạnh phúc và hiệu suất của con người. Chúng có lợi ích cả 
ngắn hạn và dài hạn.
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Quang thông – Cường độ ánh sáng – Độ rọi –  Độ chói
Luminous flux – Luminous intensity – Illuminance – Luminance

Các thông số cơ bản dùng trong chiếu sáng

Quang thông Φ

Độ chói L 

Lumen [lm]

[lm/sr*m2]=[cd/m2]

Cường độ ánh sáng Ι Độ rọi E 

Candela [lm/sr]=[cd] Lux [lm/m2]=[lx]

Ω = góc đồng chất mà quang thông được phát ra 
A = Diện tích tiếp xúc quang thông

 AL · cos   = vùng nhìn thấy của nguồn sáng 
ρ = phản xạ của khu vực

= 3.14
* = đối với các khu vực bề mặt khuếch tán

Ι =
       Φ

  Ω
E = Φ

A

L =
   Ι

AL · cos
L =

  E         · ρ*
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Quang thông

Quang thông mô tả lượng ánh sáng phát ra bởi một nguồn sáng. 
Hiệu suất phát sáng là tỷ lệ giữa quang thông đến công suất điện 
tiêu thụ (lm / W). Nó là một thước đo về hiệu quả kinh tế của 
nguồn sáng.

Viết tắt: Φ Phi. Đơn vị: lm lumen

Cường độ ánh sáng

Cường độ sáng mô tả lượng ánh sáng được phát ra. Đây là một biện 
pháp hữu ích cho các yếu tố chiếu sáng chỉ thị như gương phản xạ. 
Nó được biểu thị bằng đường cong phân phối cường độ sáng (LDC).

Viết tắt: Ι. Đơn vị: cd Candela

Độ rọi

Độ rọi mô tả lượng quang thông rơi trên một bề mặt. Các tiêu 
chuẩn liên quan quy định độ rọi yêu cầu (ví dụ: EN 12464 
“Chiếu sáng nơi làm việc trong nhà”).

Độ rọi: E(lx) = Quang thông (lumen)
diện tích (m2)

Độ chói

Độ chói là thước đo thông số chiếu sáng cơ bản duy nhất được cảm 
nhận bằng mắt.
Nó mô tả một mặt sự ấn tượng của nguồn sáng về độ sáng, mặt khác 
là lượng ánh sáng phản xạ và do đó phụ thuộc phần lớn vào mức độ 
phản xạ (màu sắc và bề mặt).

Viết tắt: L. Đơn vị: cd/m2
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Ánh sáng phù hợp - tiêu chí truyền thống và mới

Tiêu chí truyền thống
- Mức độ chiếu sáng đủ
- Phân bố độ sáng hài hòa
- Hạn chế chói
- Tránh phản xạ
- Làm mẫu tốt
- Màu ánh sáng chính xác
- Kết xuất màu sắc phù hợp

Độ rọi -  định nghĩa và thuật ngữ

Độ rọi có ký hiệu Ēm

Giá trị dưới mức độ rọi quy định không được 
nằm trong vùng làm việc (Visual Task Area).

Vùng làm việc (Visual Task Area)
Độ rọi vùng làm việc được thiết kế cho khu 
vực có thể diễn ra các công việc.
Nếu khu vực làm việc không xác định, toàn 
bộ căn phòng hoặc một khu vực xác định 
nào đó của khu vực làm việc sẽ được sử dụng 
để xác định độ rọi vùng làm việc. Vùng làm 
việc có thể là một mặt phẳng nằm ngang, 
thẳng đứng hoặc nghiêng.

Khu vực xung quanh vùng làm việc
Độ rọi xung quanh vùng làm việc có thể thấp 
hơn độ rọi vùng làm việc (Ví dụ 300 lx so với 
500 lx).

Tiêu chí mới
- Thay đổi tình huống ánh sáng
- Điều khiển
- Hiệu suất năng lượng
- Tích hợp ánh sáng ban ngày
- Ánh sáng như một yếu tố thiết kế nội thất

Hệ số duy trì
Giá trị ban đầu nhân với hệ số duy trì sẽ cho giá 
trị duy trì độ rọi.
Hệ số duy trì có thể được xác định riêng lẻ và 
có tính đến việc giảm quang thông của việc lắp 
đặt do bẩn và lão hóa của đèn, bộ đèn và bề mặt 
phòng.
Lịch trình bảo trì (khoảng thời gian vệ sinh và 
bảo dưỡng đèn và lắp đặt) phải được lập thành 
văn bản.

Độ đồng đều UO

Để thực hiện các nhiệm vụ thị giác trong các 
khu vực được chiếu sáng, không được có bất kỳ 
sự chênh lệch lớn nào về độ sáng để độ đồng 
đều bị giảm xuống dưới mức UO = Emin/Ē. 

Các đặc tính chất lượng của ánh sáng
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Độ rọi tương đối (%)

Thời gian hoạt động 
(năm)

– Giá trị ban đầu

–  Duy  trì độ rọi 
với 3 năm vệ 
sinh

–  Hệ thống 
không bảo trì

150

1 2 3 4 5

125

100

75

50

25

0

Giá trị duy trì = Hệ số duy trì x giá trị ban đầu

Các hệ số phản xạ
Các yếu tố phản xạ của phòng và bề mặt đối tượng không chỉ xác định nhận thức 
về căn phòng mà còn xác định ánh sáng và độ sáng của căn phòng.
Bảng hệ số phản xạ trong hệ thống giúp bạn xác định các hệ số phản xạ.



Chói lóa bị phản xạ 

Lý do
- Đèn chiếu sáng không có chống chói
- Bề mặt rất sáng

Ảnh hưởng

Lý do
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Các đặc tính chất lượng của ánh sáng

Chói lóa -  giới hạn chói lóa

Chói lóa trực tiếp

Đánh giá chói lóa
Có thể đánh giá chói lóa của tất cả các đèn 
chiếu sáng trong phòng thường xuyên bằng 
phương pháp UGR, như được quy định 
trong tiêu chuẩn EN 12464-1 “Chiếu sáng 
nơi làm việc trong nhà”. Tuy nhiên, đèn 
LED có điểm sáng rất quan trọng, có thể 
nhận biết được bằng mắt thường, là yếu tố 
quan trọng.

Classic VDU workstation luminaires Đây 
là tiêu chuẩn yêu cầu độ chói của đèn phải 
dưới 3000 hoặc 1500 cd / m2 ở góc 65 °.

 thường 

- Mệt mỏi
Biện pháp khắc phục

- Đèn có mức độ sáng phù hợp

- Mất tập trung
- Những sai lầm 
xuyên hơn

- Sử dụng rèm che

- Bề mặt phản xạ
- Bố trí đèn không chính xác

- Vị trí thiết bị không chính xác 

Ảnh hưởng
-  Mất tập trung
-  Những sai lầm thường xuyên 
hơn

-  Mệt mỏi

Biện pháp khắc phục
- Bố trí đèn với thiết bị phù hợp
- Ánh sáng gián tiếp
- Bề mặt mờ
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UGR = 8 log   0,25  
Lb

  ∑  L2Ω

(1) (2)

Phương pháp UGR

Phương pháp UGR được tiêu chuẩn hóa 
(đánh giá chói lóa thống nhất) được sử dụng 
để đánh giá chói lóa (tâm lý). Giá trị UGR 
được tính bằng một công thức.
Điều này tính đến tất cả các bộ đèn trong hệ 
thống góp phần gây ra hiện tượng chói. Giá trị 
UGR cho bộ đèn được xác định bằng cách sử 
dụng phương pháp bảng theo CIE 117. 

Các bảng UGR có sẵn cho mỗi dây quang 
thông qua bảng dữ liệu trắc quang tương ứng.

Các giá trị ở đây được sử dụng cho phân loại 
mức độ chói. So sánh các giá trị riêng lẻ chứ 
không khẳng định. Ví dụ: 18,5 là ≤ 19 nhưng 
không tốt hơn 19.0 (cùng mức chói ≤ 19). Lưu 
ý: giá trị chói lóa RG được sử dụng ngoài trời. 
Nó được giải thích trong tiêu chuẩn EN 
12464-2.

Phương pháp UGR tính đến độ sáng của 
tường và trần nhà (1) cũng như tất cả các bộ 
đèn trong hệ thống góp phần vào cảm giác 
chói (2). Kết quả là một chỉ số UGR.

Các giới hạn UGR được chỉ định trong
Tiêu chuẩn EN 12464 cho các hoạt động 
và nhiệm vụ trực quan.

Giới hạn UGR (UGRL)  không được 
vượt quá:

≤ 16 Bản vẽ kỹ thuật
≤ 19 Đọc, viết, đào tạo, họp, làm việc 

trên máy tính
≤ 22 Thủ công nghiệp và công nghiệp nhẹ
≤ 25 Công nghiệp nặng
≤ 28 Sân ga, hành lang

( )P2



Phương pháp đường cong giới hạn độ chói 
đánh giá độ chói trung bình của đèn điện từ 
góc nhìn từ 45° đến 85°.
Tiêu chuẩn mới của Châu Âu đặt UGR = 19 
là giá trị tối đa cho phép đối với văn phòng, 
tương đương với đường cong giới hạn độ 
chói cho 500 lx trong loại chất lượng 1.

Phương pháp giá trị giới hạn đã được sử dụng 
trong tiêu chuẩn cũ DIN 5035 để đánh giá độ chói.
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Các đặc tính chất lượng của ánh sáng

A

 a
hs

8
6
4
3

2

1
8 103 42 3  5 6  108 44 2 3

Độ chói L cd/m2

Cấp chất lượng

A
1
2
3

1000
2000

750
1500

500
1000 750

<300
500 <300

2000 1000 500 <300
2000 1000 500 <300

Đối với độ rọi danh nghĩa (lx)

UGRL 13 16 19 22 25 28= 45°

= 85°

85°

75°

65°

55°

45°
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Mức độ rọi trên trần và tường

Trần và tường không được chiếu sáng tạo ra 
ấn tượng khó chịu cho căn phòng. Tuy nhiên, 
các bề mặt sáng sẽ làm tăng không khí trong 
phòng một cách dễ chịu.
Do đó, tiêu chuẩn EN 12464 yêu cầu mức độ 
rọi ít nhất là 30 lx hoặc 50 lx * trên trần nhà 
và ít nhất là 50 lx hoặc 75 lx * trên tường. 
Trên thực tế, các mức này phải được vượt quá 
khá đáng kể và tối thiểu phải là 175 lx trên 
tường.

* trong văn phòng, lớp học, bệnh viện

Chiếu sáng không gian

Để nâng cao khả năng nhận biết của mọi 
người và đồ vật trong phòng, các yêu cầu cơ 
bản được đặt trên hình trụ có độ rọi ĒZ và mô 
hình hóa.
Do đó, ĒZ phải cao tới 150 lx trong các phòng 
được sử dụng để liên lạc.
Mô hình hóa là tỷ số giữa hình trụ và độ rọi 
ngang tại một điểm cụ thể và phải nằm trong 
khoảng từ 0.3 đến 0.6.

ĒZ



Ngoài màu sắc của các bề mặt trong phòng, màu ánh sáng 
cũng quyết định bầu không khí cơ bản của một căn phòng!

Độ hoàn màu

Độ hoàn màu là khả năng của nguồn sáng để 
tái tạo màu sắc bề mặt (8 màu thử nghiệm từ 
R1 đến R8) trung thực nhất có thể so với nguồn 
sáng chuẩn. Nó được xác định bằng chỉ số 
hoàn màu (CRI). Kết xuất màu tốt nhất là Ra = 
100.
Nguồn sáng được chia thành các cấp độ hoàn 
màu:
Ra> 90 độ hoàn màu rất tốt
Ra> 80 độ hoàn màu tốt
Không nên chọn độ hoàn màu dưới 80 tại nơi 
làm việc.
Nếu các nguồn sáng có chỉ số hoàn màu dưới 
80 được sử dụng trong các trường hợp đặc 
biệt, thì phải đảm bảo rằng các màu an toàn có 
thể được nhận dạng mà không gặp bất kỳ vấn 
đề gì.

Các màu thử nghiệm bão hòa R9 đến R14 đôi khi 
cũng được sử dụng để mô tả các chức năng đặc 
biệt của nguồn sáng. Sự tái tạo của những màu 
này sau đó được trích dẫn riêng.

Nhiệt độ màu Hiển thị Sự kết hợp

WW (trắng ấm) Dưới 3300K Hơi đỏ Ấm

NW (trắng trung tính) 3300-5300K Trắng Trung tính

TW (trắng lạnh) Hơn 5300K Hơi xanh Lạnh

R1 Đỏ xám nhạt

R2 Vàng xám đậm

R3 Lục vàng đậm

R4 Lục vàng vừa

R5 Lục lam nhạt

R6 Lam nhạt

R7 Tím nhạt

R8 Tím đỏ nhạt

R9 Đỏ đậm

R10 Vàng đậm

R11 Lục đậm

R12 Lam đậm

R13 Hồng vàng

R14 Lục vừa

18

Các đặc tính chất lượng của ánh sáng

Màu ánh sáng

Màu ánh sáng mô tả sự hiển thị màu sắc của ánh sáng.
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Đo độ rọi

Độ rọi trung bình là mức độ chói số học 
được đo bằng lux kế trong một lưới xác 
định, trong các điều kiện được chỉ định 
chính xác.

Dụng cụ đo lường:
Mô tả và độ chính xác
– L: độ chính xác tối đa, dung sai 3%
– A: độ chính xác cao, dung sai 5%
– B: độ chụm trung bình, dung sai 

10% (yêu cầu tối thiểu)

Điều kiện đo lường
– Tránh ánh sáng bên ngoài / ánh 

sáng ban ngày (đo riêng và trừ)
– Kiểm tra điện áp nguồn và nhiệt độ 

môi trường xung quanh
– Sử dụng đèn mới, đã cháy (đèn 

phóng điện 100h)

Lưới đo và mức đo
Để thuận tiện cho việc kiểm tra hệ thống 
chiếu sáng, lưới đo đã được quy định trong 
tiêu chuẩn EN 12464 (Chiếu sáng nơi làm 
việc) và EN 12193 (Chiếu sáng các cơ sở thể 
thao).

Các khuyến nghị sau áp dụng cho chiều cao 
của các mức đo:
– Nơi làm việc = 0.75 m;

công trình thể thao (sàn) = 0.03 m
– Khu lưu thông, cầu thang bộ, bãi 

đỗ xe (sàn) = 0.03 m
– Độ rọi hình trụ = 1.2 m
– Lưới đo: tam giác đồng dư
– Lưới đo không đồng nhất với lưới 

bố trí đèn điện

Kích thước trường đo

  1 m

Khoảng cách phần tử lưới 

0.2 m

  5 m 0.6 m

 10 m 1 m

 50 m 3 m

100 m 5 m
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Các khía cạnh sau đây phải được tính đến đối với sự chiếu 
sáng của quảng trường và công viên, các tòa nhà và mặt tiền:

- Chiếu sáng có mục tiêu của các khu vực được hiển thị, cả
theo chiều ngang và chiều dọc
- Tạo ra nhận thức ba chiều về căn phòng thông qua các
mức độ sáng và sắc thái khác nhau
- Phân bổ độ sáng cân bằng
- Tránh sự tương phản sáng tối mạnh mẽ
- Bắt chước hiệu ứng chói mắt đối với người dân và người
qua đường
- Chọn màu ánh sáng phù hợp và kết xuất màu
- Không có ánh sáng đi lạc chưa sử dụng
- Khi chiếu sáng các vùng nằm ngang:
không phát ra ánh sáng ở nửa trên của căn phòng

Bóng tối phải được tôn trọng vào ban đêm.

Chiếu sáng ngoài trời
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Để hạn chế hiệu ứng gây nhiễu, EN 12464-2 chỉ định cường độ sáng và độ sáng 
được trích dẫn trong bảng cho không gian ngoài trời:

Hiệu ứng nhiễu tối đa cho phép của hệ thống chiếu sáng ngoài trời

E1 Các khu vực tối như công viên quốc gia hoặc địa điểm được bảo vệ
E2 Các khu vực có ít độ sáng cục bộ, chẳng hạn như khu công nghiệp hoặc khu dân cư ở vùng nông thôn xung quanh
E2 Các khu vực có độ sáng cục bộ vừa phải, chẳng hạn như khu công nghiệp hoặc khu dân cư ở ngoại ô
E4 Các khu vực có độ sáng cục bộ cao, chẳng hạn như trung tâm thành phố và trung tâm thương mại
Ev là cường độ sáng theo phương thẳng đứng tối đa tại nơi phát ra, tính bằng lx
I là cường độ sáng của từng nguồn sáng riêng biệt theo phương giao thoa trong cd.
RUL là tỷ lệ phần công suất ánh sáng của (các) bộ đèn chiếu ra phía trên mặt phẳng nằm ngang với (các) bộ đèn ở vị trí đã cài 
đặt của nó và vị trí trong %
Lb là độ chói trung bình cao nhất của mặt tiền tòa nhà tính bằng cd / m2 

Ls là độ chói trung bình cao nhất của biển báo tính bằng cd / m2

* Trong trường hợp không có thời gian thực thi, các giá trị cao hơn không được vượt quá và các giá trị thấp hơn nên được 
lấy làm giá trị giới hạn

Khu vực
xung quanh

Ánh sáng tại 
nơi truyền đến

Cường độ ánh sáng
của bộ đèn

Phần ánh 
sáng hướng 
lên trên

Độ chói

Ev I RUL Lb Ls

lx cd % cd/m2 cd/m2

Trước thời gian
thực thi

Sau thời gian
thực thi

Trước thời gian 
thực thi

Sau thời gian
thực thi

Mặt tiền
tòa nhà Dấu hiệu

E1  2 0   2500    0  0  0   50

E2  5 1   7500  500  5  5  400

E3 10 2 10 000 1000 15 10  800

E4 25 5 25 000 2500 25 25 1000
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Các loại hình chiếu sáng

- Ánh sáng từ đèn chiếu sáng trên trần nhà 
chiếu thẳng vào nơi làm việc, một phần có 
tính định hướng cao
- Việc triệt tiêu ánh sáng chói là quan trọng
dưới các góc phẳng

- Trần nhà có thể bị tối (hiệu ứng hang động)
- Bố trí nơi làm việc không được để bóng đổ
- Đạt hiệu quả năng lượng cao cho khu vực 
làm việc

- Ánh sáng chiếu thẳng vào trần và tường để 
chiếu sáng gián tiếp nơi làm việc
- Hiệu ứng ánh sáng có thể xuất hiện lan tỏa 
khi không có bóng

- Căn phòng tăng chiều cao
- Đèn không bị chói
- Nơi làm việc có thể được sắp xếp ngẫu nhiên
- Hiệu quả năng lượng thấp hơn

Chiếu sáng trực tiếp

Chiếu sáng gián tiếp
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- Ánh sáng được dẫn trực tiếp và gián tiếp 
đến nơi làm việc qua trần nhà từ đèn chiếu 
sáng treo hoặc đèn điện đặt cố định
- Hình ảnh phòng dễ chịu
- Người dùng chấp nhận cao

- Tỷ lệ tương phản tốt
- Bố trí nơi làm việc linh hoạt với tỷ trọng 
gián tiếp> 60%
- Kết hợp tốt giữa hiệu quả năng lượng và 
chất lượng chiếu sáng

- Ưu điểm của ánh sáng trực tiếp-gián tiếp 
được kết hợp trong bộ đèn âm trần
- Khả năng bố trí nơi làm việc tự do

- Ánh sáng không chói, có vẻ đẹp nên 
được chấp nhận cao
- Tạo ấn tượng về ánh sáng ban ngày 
trong phòng
- Kết hợp tốt giữa hiệu quả năng lượng và 
chất lượng chiếu sáng

Chiếu sáng gián tiếp/trực tiếp

Chiếu sáng êm dịu
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Các khái niệm chiếu sáng liên quan đến khu 
vực làm việc là một công cụ tùy chỉnh để 
khai thác đầy đủ các tùy chọn bổ sung được 
cung cấp. Đồng thời, họ cung cấp phạm vi 
có thể được sử dụng để cải thiện sự thoải 
mái về ánh sáng và nâng cao hiệu ứng của 
căn phòng.

Ý tưởng chiếu sáng

Định nghĩa về các nhiệm vụ trực quan riêng 
lẻ cho mục đích thiết kế chiếu sáng trong 
phòng, như được cung cấp trong tiêu chuẩn 
EN 12464, mở ra những quan điểm mới cho 
thiết kế chiếu sáng. Giờ đây, số lượng và chất 
lượng của ánh sáng có thể được chỉ định 
chính xác cho bất kỳ khu vực làm việc nào.

Các khái niệm chiếu sáng liên quan đến phòng đều không tính đến các 
khu vực làm việc riêng lẻ cũng như các nhiệm vụ hình ảnh khác nhau. 
Chúng dựa trên nhiệm vụ yêu cầu nhiều nhất được thực hiện trong 
phòng. Vị trí làm việc không được xác định, toàn bộ căn phòng bố trí 
chất lượng ánh sáng đồng đều.
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Ánh sáng tập trung vào các khu vực nhiệm vụ trực quan riêng lẻ cung cấp 
thiết kế ánh sáng đa dạng trong phòng. Ví dụ, bằng cách chiếu sáng các 
bức tường, các phòng có thể được thiết kế mở và hấp dẫn hơn nhiều, các 
hiệu ứng ánh sáng động có thể nâng cao chất lượng hình ảnh của chúng.
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Hiệu quả năng lượng chiếu sáng 
trong tòa nhà

Yêu cầu về năng lượng của hệ thống chiếu 
sáng cũng được xác định khi cấp giấy chứng 
nhận hiệu suất năng lượng theo chỉ thị về 
Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà của 
Châu Âu.
LENI (Chỉ báo số năng lượng chiếu sáng) là 
viết tắt của năng lượng thực tế.

Tiêu thụ của một hệ thống chiếu sáng tính 
bằng kWh trên mét vuông và năm.
LENI được xác định phù hợp với các thông số 
kỹ thuật của tiêu chuẩn EN 15193 (Hiệu suất 
năng lượng của các tòa nhà - Yêu cầu năng 
lượng cho chiếu sáng).

Công thức tính toán mức tiêu thụ năng lượng 
của một hệ thống chiếu sáng:

LENI = [kWh/(m2 năm)]
∑ (Pn x FC) x {(tD x FO x FD) + (tN x FO)} 

A

Không cần giải thích chi tiết hơn về các thông số riêng lẻ, 
các yếu tố liên quan sau được xác định:

LENI cũng tính đến năng lượng sạc cho ánh sáng khẩn cấp 
và năng lượng dự phòng.

- Công suất tải (Pn)
- Nhân với số giờ sử dụng hàng năm theo ngày (tD) và vào 
ban đêm (tN)
- Giảm các yếu tố (≤ 1) đối với điều khiển dựa trên ánh 
sáng ban ngày (FD), điều khiển dựa trên sự hiện diện (FO) 
và hệ thống điều khiển chiếu sáng không đổi (FC) (ví dụ: 
điều khiển bảo trì)
- Khu vực được đánh giá (A)
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Các yếu tố sau đây có tác động tích cực đến việc 
giảm tiêu thụ năng lượng:

- Điều khiển ánh sáng hợp lý.
- Sử dụng ánh sáng ban ngày.
- Sử dụng thiết bị phát hiện (cảm biến chuyển động, sóng, nhiệt).
- Cân nhắc thật thông minh về số giờ sử dụng.
- Đèn tiết kiệm năng lượng.
- Việc sử dụng đèn điện và giải pháp chiếu sáng dựa trên nhu cầu,
được chỉ định cho ứng dụng tương ứng.
- Kiểm soát ánh sáng liên tục (kiểm soát bảo trì).
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Tiêu chuẩn chiếu sáng nơi làm việc trong nhà, ngoài trời 
và chiếu sáng cơ sở thể thao

Các bảng và số liệu được lấy theo tiêu 
chuẩn Châu Âu.

“Lighting of indoor workplaces”, 
EN 12464-1 
(June 2011)
“Lighting of outdoor workplaces”, 
EN 12464-2
(October 2007)
“Sports facility lighting”, EN 12193 
(April 2008)

Các giới hạn sau đã được chỉ định trong 
bảng:

Mức độ rọi không được giảm xuống dưới 
các giá trị duy trì Ēm trong vùng tác vụ trực 
quan. Nếu vị trí chính xác không được 
biết, giới hạn nên được áp dụng cho cả 
phòng hoặc một khu vực làm việc cụ thể.

Ví dụ cho một khu vực làm việc trong văn phòng:

Các hệ số duy trì có thể được xác định 
trong từng trường hợp cụ thể, theo thông số 
kỹ thuật của nhà sản xuất. Nơi không có dữ 
liệu bảo trì riêng lẻ có sẵn, các giá trị sau 
được khuyến nghị như các yếu tố bảo trì 
tham chiếu cho công nghệ hiện đại và bảo 
trì ba năm một lần: 0.67 trong không khí 
sạch và 0.50 trong môi trường rất bẩn.

EN 12464 quy định rằng ánh sáng nhà thiết 
kế phải lập hồ sơ bảo trì yếu tố và lịch trình 
bảo trì.
UGRL là giới hạn trên đối với ánh sáng chói 
trực tiếp. Các giá trị UGR được tính toán 
trong quá trình thiết kế phải nằm dưới này. 
Độ đồng đều UO là tỷ lệ giữa độ rọi thấp 
nhất (Emin) và mức độ rọi trung bình
(Ē) trong khu vực được đánh giá. Kết quả là 
một mức tối thiểu.
Ra là giới hạn thấp hơn cho kết xuất màu 
mục lục. Ra của đèn được chọn phải là bằng 
hoặc lớn hơn giá trị này.

Chiều cao 0.75m

Khu vực làm việc

Mặt sàn

1m
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Loại hình công trình trong nhà, nhiệm vụ và hoạt động
Khu vực giao thông và khu vực chung bên trong các tòa nhà Ēm UGRL UO Ra

Khu vực lưu thông 
bên trong tòa nhà

Khu vực lưu thông và hành lang 100 28 0.4 40

Cầu thang, thang cuốn, lối đi 100 25 0.4 40

Thang máy 100 25 0.4 40

Dốc 150 25 0.4 40

Phòng nghỉ ngơi, vệ sinh và sơ cứu Căng tin, phòng đựng thức ăn 200 22 0.4 80

Phòng nghỉ 100 22 0.4 80

Phòng tập thể dục 300 22 0.4 80

Phòng tắm, phòng vệ sinh 200 25 0.4 80

Bệnh xá 500 19 0.6 80

Phòng chăm sóc y tế 500 16 0.6 90

Phòng điều khiển Buồng máy, phòng thiết bị 200 25 0.4 60

Bưu cục, tổng đài 500 19 0.6 80

Nhà kho, phòng lạnh Cửa hàng và kho hàng 100 25 0.4 60

Khu vực xử lý đóng gói 300 25 0.6 60

Khu vực giá để đồ Lối đi: không có người 20 – 0.4 40

Lối đi: có người 150 22 0.4 60

Trạm điều khiển 150 22 0.6 80

Mặt trước của giá đỡ (trên cao) 200 – 0.4 60

Khu vực hoạt động công nghiệp và thủ công
Nông nghiệp Bốc xếp và vận hành hàng hóa, thiết bị xếp dỡ 

và máy móc 200 25 0.4 80

Tòa nhà cho gia súc 50 – 0.4 40

Chuồng động vật bị bệnh, chuồng đẻ 200 25 0.6 80

Chuẩn bị thức ăn chăn nuôi, sản phẩm bơ sữa, rửa dụng cụ 200 25 0.6 60

Lò bánh Khu huẩn bị và nướng 300 22 0.6 80

Hoàn thiện, tráng bánh, trang trí 500 22 0.7 80
Xi măng, hàng xi măng, 
bê tông, gạch

Làm khô 50 28 0.4 20

Chuẩn bị nguyên vật liệu, làm việc trên lò nung và máy trộn 200 28 0.4 40

Công việc chung của máy 300 25 0.6 80

Khu hình thức thô sơ 300 25 0.6 80
Gốm sứ, gạch lát, thủy tinh, 
đồ thủy tinh

Làm khô 50 28 0.4 20

Chuẩn bị, công việc chung của máy 300 25 0.6 80

Tráng men, cán, ép, tạo hình các bộ phận đơn giản, 
tráng men, thổi thủy tinh 300 25 0.6 80

Mài, khắc, đánh bóng thủy tinh, tạo hình các bộ phận 
chính xác, sản xuất dụng cụ thủy tinh 750 19 0.7 80
Mài thủy tinh quang học, pha lê, mài 
và khắc tay 750 16 0.7 80

Công việc chính xác, ví dụ: mài trang trí, vẽ tay 1000 16 0.7 90

Sản xuất đá quý tổng hợp 1500 16 0.7 90
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Nơi làm việc trong nhà

Loại hình công trình trong nhà, nhiệm vụ và hoạt động
Khu vực hoạt động công nghiệp và thủ công Ēm UGRL UO Ra

Công nghiệp hóa chất, 
nhựa và cao su

Cài đặt xử lý vận hành từ xa 50 – 0.4 20

Xử lý cài đặt với sự can thiệp thủ công hạn chế 150 28 0.4 40

Nơi làm việc thường xuyên có người lái để xử lý cài đặt 300 25 0.6 80

Phòng đo chính xác, phòng thí nghiệm 500 19 0.6 80

Sản xuất dược phẩm 500 22 0.6 80

Sản xuất lốp xe 500 22 0.6 80

Kiểm tra màu sắc 1000 16 0.7 90

Cắt, hoàn thiện, kiểm tra 750 19 0.7 80

Ngành điện Sản xuất cáp và dây điện 300 25 0.6 80

Điện gió:
– Cuộn lớn 300 25 0.6 80

– Cuộn trung 500 22 0.6 80

– Cuộn nhỏ 750 19 0.7 80

Cuộn tẩm 300 25 0.6 80

Mạ kẽm 300 25 0.6 80
Công việc lắp ráp:

– Thô ráp, ví dụ: máy biến áp lớn 300 25 0.6 80

– Trung thế, ví dụ: tủ điện 500 22 0.6 80

– Điện nhẹ, ví dụ: điện thoại, đài, sản phẩm CNTT 750 19 0.7 80

– Chính xác cao, ví dụ: thiết bị đo lường,
mạch in 1000 16 0.7 80

Điện tử, thử nghiệm, điều chỉnh 1500 16 0.7 80

Thực phẩm và ngành 
công nghiệp thực 
phẩm cao cấp

Địa điểm và khu vực làm việc tại:

-  Nhà máy bia, sàn mạch nha
-  Để rửa, làm đầy thùng, làm sạch, sàng lọc, bóc vỏ
-  Nấu ăn trong nhà máy bảo quản và sô cô la
-  Địa điểm và khu vực làm việc trong nhà máy đường
-  Để làm khô và lên men thuốc lá thô, lên men 200 25 0.4 80

Phân loại và rửa sản phẩm, xay xát, trộn, đóng gói 300 25 0.6 80

Nơi làm việc, các khu vực quan trọng trong lò giết mổ, nhà 
máy thịt, nhà máy sữa, trên sàn lọc trong nhà máy lọc đường 500 25 0.6 80
Cắt và phân loại trái cây và rau quả 300 25 0.6 80

Sản xuất đồ ăn ngon, công việc bếp núc, sản xuất 
xì gà và thuốc lá 500 22 0.6 80

Kiểm tra ly và chai, kiểm soát sản phẩm, cắt tỉa, 
phân loại, trang trí 500 22 0.6 80

Các phòng thí nghiệm 500 19 0.6 80

Kiểm tra màu sắc 1000 16 0.7 90
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Loại hình công trình trong nhà, nhiệm vụ và hoạt động
Khu vực hoạt động công nghiệp và thủ công 
Xưởng đúc và đúc kim loại Đường hầm dưới sàn, hầm chứa , v.v. 50 – 0.4 20

Nền tảng 100 25 0.4 40

Chuẩn bị cát 200 25 0.4 80

Phòng thay đồ 200 25 0.4 80

Máy trạm tại lò nung và máy trộn 200 25 0.4 80

Các vịnh đúc 200 25 0.4 80

Khu vực lắc 200 25 0.4 80

Máy đúc 200 25 0.4 80

Đúc tay và lõi 300 25 0.6 80

Đúc chết 300 25 0.6 80

Mô hình tòa nhà 500 22 0.6 80

Làm tóc Nơi làm tóc 500 19 0.6 90

Sản xuất đồ trang sức Làm việc với đá quý 1500 16 0.7 90

Sản xuất đồ trang sức 1000 16 0.7 90

Chế tạo đồng hồ (thủ công) 1500 16 0.7 80

Chế tạo đồng hồ (tự động) 500 19 0.6 80

Giặt là và giặt hấp Hàng hóa vào, đánh dấu và phân loại 300 25 0.6 80

Giặt và giặt khô 300 25 0.6 80

Ủi 300 25 0.6 80

Kiểm tra và sửa chữa 750 19 0.7 80

Da và đồ da Làm việc trên thùng, hố 200 25 0.4 40

Da thịt, trượt tuyết, cọ xát, nhào lộn trên da 300 25 0.4 80

Công việc làm yên ngựa, sản xuất giày: khâu, đánh 
bóng, định hình, cắt, đục lỗ 500 22 0.6 80

Sắp xếp 500 22 0.6 90

Nhuộm da (máy) 500 22 0.6 80

Kiểm soát chất lượng 1000 19 0.7 80

Kiểm tra màu sắc 1000 16 0.7 90

Làm giày 500 22 0.6 80

Làm găng tay 500 22 0.6 80

Gia công kim loại Mở khuôn rèn 200 25 0.6 80

Thả rèn 300 25 0.6 80

Hàn 300 25 0.6 80

Gia công thô và trung bình: dung sai ≥ 0,1 mm 300 22 0.6 80

Gia công chính xác; mài: dung sai <0,1 mm 500 19 0.7 80

Kiểm tra 750 19 0.7 80

Kéo dây và ống, hình thành lạnh 300 25 0.6 80

Gia công tấm: độ dày ≥ 5 mm 200 25 0.6 80

Tấm kim loại: độ dày <5 mm 300 22 0.6 80

Chế tạo công cụ, sản xuất thiết bị cắt 750 19 0.7 80
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Nơi làm việc trong nhà

Ēm UGRL UO RaHoạt động công nghiệp và thủ công 
Gia công và chế biến kim loại Lắp ráp

– Thô 200 25 0.6 80

– Vừa 300 25 0.6 80

– Tốt 500 22 0.6 80

– Chính xác cao 750 19 0.7 80

Mạ kẽm 300 25 0.6 80

Chuẩn bị bề mặt và sơn 750 25 0.7 80

Công cụ, khuôn mẫu và chế tạo đồ gá, cơ khí 
chính xác, vi cơ học 1000 19 0.7 80

Giấy và hàng hóa giấy Máy chạy cạnh, máy nghiền bột giấy 200 25 0.4 80

Sản xuất và chế biến giấy, máy làm giấy và gấp 
nếp, sản xuất bìa cứng 300 25 0.6 80

Công việc đóng sách tiêu chuẩn, ví dụ: gấp, phân 
loại, dán keo, cắt, dập nổi, may 500 22 0.6 80

Trạm điên Nhà máy cung cấp nhiên liệu 50 – 0.4 20

Nhà lò hơi 100 28 0.4 40

Phòng máy 200 25 0.4 80

Các phòng bên cạnh, ví dụ: phòng máy bơm, phòng 
ngưng tụ v.v ..., tủ điện (bên trong tòa nhà) 200 25 0.4 60

Phòng điều khiển 500 16 0.7 80

In ấn Cắt, mạ vàng, dập nổi, khắc khối, gia công trên đá và 
tấm, máy in, làm ma trận 500 19 0.6 80

Phân loại giấy và in tay 500 19 0.6 80

Nhập cài đặt, chỉnh sửa, in thạch bản 1000 19 0.7 80

Kiểm tra màu trong in nhiều màu 1500 16 0.7 90

Khắc thép và đồng 2000 16 0.7 80

Nhà máy cán, công trình sắt thép Nhà máy sản xuất không vận hành thủ công 50 – 0.4 20

Các nhà máy sản xuất thỉnh thoảng vận hành thủ công 150 28 0.4 40

Các nhà máy sản xuất với hoạt động thủ công liên tục 200 25 0.6 80

Cơ sở lưu trữ phiến 50 – 0.4 20

Lò nung 200 25 0.4 20

Xe lửa xay xát, thợ đúc, đường cắt 300 25 0.6 40

Nền tảng điều khiển, bảng điều khiển 300 22 0.6 80

Kiểm tra, đo lường và kiểm tra 500 22 0.6 80

Đường hầm cỡ người dưới sàn, đoạn vành đai, hầm rượu v.v. 50 – 0.4 20
Sản xuất và gia công hàng dệt 200 25 0.6 60

Chải, giặt, ủi, công việc máy lệch, bản vẽ, chải 
kỹ, định cỡ, cắt thẻ, kéo sợi sơ bộ, sợi đay và 
sợi gai dầu 300 22 0.6 80

Quay, miệt mài, quay cuồng, quanh co 500 22 0.6 80

Nơi làm việc và khu vực trong bồn tắm, mở kiện hàng
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Loại hình công trình trong nhà, nhiệm vụ và hoạt động
Hoạt động công nghiệp và thủ công 

Sản xuất và gia công hàng dệt                C ong, dệt, bện, đan 500 22 0.6 80

May, đan tốt, lấy mũi 750 22 0.7 80

Thiết kế thủ công, vẽ mẫu 750 22 0.7 90

Hoàn thiện, nhuộm 500 22 0.6 80

Phòng làm khô 100 28 0.4 60

In vải tự động 500 25 0.6 80

Burling, hái, tỉa 1000 19 0.7 80

Kiểm tra màu sắc, kiểm soát vải 1000 16 0.7 90

Hàn gắn vô hình 1500 19 0.7 90

Sản xuất mũ 500 22 0.6 80

Xây dựng và sửa chữa phương tiện Công việc và lắp ráp cơ thể 500 22 0.6 80

Sơn, buồng phun, buồng đánh bóng 750 22 0.7 80

Sơn: chạm lên, kiểm tra 1000 19 0.7 90

Sản xuất vải bọc (có người) 1000 19 0.7 80

Kiểm tra cuối cùng 1000 19 0.7 80

Bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm tra xe nói chung 300 22 0.6 80

Sản xuất và chế biến gỗ Xử lý tự động, ví dụ: sấy khô, sản xuất ván ép 50 28 0.4 40

Hố hơi 150 28 0.4 40

Cưa khung 300 25 0.6 60

Làm việc tại băng ghế nối, dán keo, lắp ráp 300 25 0.6 80

Đánh bóng, sơn, đồ gỗ lạ mắt 750 22 0.7 80

Làm việc trên máy gia công gỗ, ví dụ: xoay, làm phẳng, 
mặc quần áo, phục hồi, tạo rãnh, cắt, cưa, chìm 500 19 0.6 80

Lựa chọn gỗ veneer 750 22 0.7 90

Khảm, khám, dát, lắp 750 22 0.7 90

Kiểm soát chất lượng, kiểm tra 1000 19 0.7 90
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Loại hình công trình trong nhà, nhiệm vụ và hoạt động
Văn phòng Ēm UGRL UO Ra

Nộp hồ sơ, sao chép, v.v. 300 19 0.4 80

Viết, gõ, đọc, xử lý dữ liệu 500 19 0.6 80

Bản vẽ kỹ thuật 750 16 0.7 80

Trạm làm việc CAD 500 19 0.6 80

Phòng họp và hội nghị 500 19 0.6 80

Quầy lễ tân 300 22 0.6 80

Kho lưu trữ 200 25 0.4 80

Cơ sở bán lẻ

Khu vực bán hàng 300 22 0.4 80

Khu vực để tiền 500 19 0.6 80

Gói hàng 500 19 0.6 80

Nơi tập trung công cộng 
Các khu vực chung Sảnh vào 100 22 0.4 80

Phòng để hành lý 200 25 0.4 80

Phòng chờ 200 22 0.4 80

Phòng vé 300 22 0.6 80

Nhà hàng và khách sạn 
(tổng quát)

Bàn tiếp tân / thu ngân, bàn khuân vác 300 22 0.6 80

Nhà bếp 500 22 0.6 80

Nhà hàng, phòng ăn, phòng chức năng – – – 80

Nhà hàng tự phục vụ 200 22 0.4 80

Quầy buffet 300 22 0.6 80

Phòng hội nghị 500 19 0.6 80

Hành lang 100 25 0.4 80

Rạp hát, phòng hòa nhạc, 
rạp chiếu phim

Phòng tập 300 22 0.6 80

Phòng thay đồ 300 22 0.6 90

Khu vực chỗ ngồi - bảo trì, vệ sinh 200 22 0.5 80

Khu vực sân khấu - xây dựng 300 25 0.4 80

Hội chợ triển lãm Chiếu sáng chung 300 22 0.4 80

Bảo tàng Vật trưng bày, không nhạy cảm với ánh sáng theo 
yêu cầuTriển lãm nhạy cảm với ánh sáng

Thư viện Giá sách 200 19 0.4 80

Khu vực đọc sách 500 19 0.6 80

Bộ đếm 500 19 0.6 80

Bãi đỗ xe công cộng (trong nhà) Đường vào / ra (trong ngày) 300 25 0.4 40

Đường vào / ra (vào ban đêm) 75 25 0.4 40

Đường giao thông 75 25 0.4 40

Khu vực đỗ xe 75 – 0.4 40

Phòng vé 300 19 0.6 80
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Ēm UGRL UO RaCơ sở giáo dục

Trường mẫu giáo, trường chơi Phòng chơi 300 22 0.4 80

Phòng trẻ con 300 22 0.4 80

Phòng thủ công mỹ thuật 300 19 0.6 80

Tòa nhà giáo dục Phòng học, phòng hướng dẫn 300 19 0.6 80

Phòng học cho các lớp học buổi tối và giáo dục người lớn 500 19 0.6 80

Giảng đường 500 19 0.6 80

Bảng đen, xanh lá cây và bảng trắng 500 19 0.7 80

Bảng trình diễn 500 19 0.7 80

Phòng nghệ thuật 500 19 0.6 80

Phòng nghệ thuật trong trường nghệ thuật 750 19 0.7 90

Phòng vẽ kỹ thuật 750 16 0.7 80

Phòng thực hành và phòng thí nghiệm 500 19 0.6 80

Phòng thủ công mỹ nghệ 500 19 0.6 80

Hội thảo giảng dạy 500 19 0.6 80

Phòng tập âm nhạc 300 19 0.6 80

Phòng thực hành máy tính (theo menu) 300 19 0.6 80

Phòng thí nghiệm ngôn ngữ 300 19 0.6 80

Phòng chuẩn bị và xưởng 500 22 0.6 80

Sảnh vào 200 22 0.4 80

Khu vực lưu thông, hành lang 100 25 0.4 80

Cầu thang 150 25 0.4 80

Phòng sinh hoạt chung và hội trường 200 22 0.4 80

Phòng giáo viên 300 19 0.6 80

Thư viện: giá sách 200 19 0.6 80

Thư viện: khu đọc sách 500 19 0.6 80

100 25 0.4 80

300 22 0.6 80

200 22 0.4 80

Kho tài liệu giảng dạy

Nhà thi đấu, nhà thi đấu, bể bơi (sử dụng 

chung) Căng tin trường học

Nhà bếp 500 22 0.6 80

Cơ sở chăm sóc sức khỏe 
Các phòng sử dụng chung 200 22 0.4 80

100 22 0.4 80

100 22 0.4 80

50 22 0.4 80

200 22 0.6 80

200 22 0.6 80

100 22 0.6 80

Phòng chờ

Hành lang: trong ngày

Hành lang: làm sạch

Hành lang: trong đêm

Hành lang sử dụng nhiều lần

Phòng ban ngày

Thang máy, thang máy cho hành khách và du khách 

Thang máy dịch vụ 200 22 0.6 80
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Nơi làm việc trong nhà

Ēm UGRL UO RaCơ sở chăm sóc sức khỏe 
Phòng nhân viên Văn phòng nhân viên 500 19 0.6 80

Phòng nhân viên 300 19 0.6 80

Các phường, khu hộ sinh Chiếu sáng chung 100 19 0.4 80

Chiếu sáng đọc sách 300 19 0.7 80

Kiểm tra đơn giản 300 19 0.6 80

Khám và điều trị 1000 19 0.7 90

Đèn chiếu sáng ban đêm, đèn chiếu sáng quan sát 5 – – 80

Phòng tắm và nhà vệ sinh cho bệnh nhân 200 22 0.4 80

Phòng khám (chung) Chiếu sáng chung 500 19 0.6 90

Khám và điều trị 1000 19 0.7 90

Phòng khám mắt Chiếu sáng chung 500 19 0.6 90

Kiểm tra mắt ngoài 1000 – – 90

Đọc và kiểm tra thị lực màu với biểu đồ thị lực 500 16 0.7 90

Phòng khám tai Chiếu sáng chung 500 19 0.6 90

Khám tai 1000 – – 90

Phòng máy quét Chiếu sáng chung 300 19 0.6 80

Máy quét với bộ nâng cao hình ảnh và hệ thống truyền hình 50 19 – 80

Phòng giao hàng Chiếu sáng chung 300 19 0.6 80

Khám và điều trị 1000 19 0.7 80

Phòng trị liệu (chung) Lọc máu 500 19 0.6 80

Da liễu 500 19 0.6 90

Phòng nội soi 300 19 0.6 80

Phòng thạch cao 500 19 0.6 80

Phòng tắm y tế 300 19 0.6 80

Xoa bóp và xạ trị 300 19 0.6 80

Các khu vực hoạt động Pre-op và phòng phục hồi 500 19 0.6 90

Khu điều hành 1000 19 0.6 90

Khoang điều hành  –

Các đơn vị chăm sóc chuyên sâu Chiếu sáng chung 100 19 0.6 90

Khám cơ bản 300 19 0.6 90

Khám và điều trị 1000 19 0.7 90

Canh gác đêm 20 19 – 90

Nha sĩ Chiếu sáng chung 500 19 0.6 90

Chiếu sáng bệnh nhân 1000 – 0.7 90

Khoang điều hành – – – –

Làm trắng răng – – – –
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Ēm UGRL UO RaCơ sở chăm sóc sức khỏe 

Phòng thí nghiệm và nhà thuốc Chiếu sáng chung 500 19 0.6 80

Kiểm tra màu sắc 1000 19 0.7 90

Phòng khử nhiễm Phòng chưng khử trùng 300 22 0.6 80

Phòng khử trùng 300 22 0.6 80
Phòng khám nghiệm tử thi và 
các hố chôn

Chiếu sáng chung 500 19 0.6 90

Bàn khám nghiệm tử thi và bàn mổ xẻ 5000 – – 90

Khu vực giao thông 
Sân bay Sảnh đến và đi, khu vực lấy hành lý 200 22 0.4 80

Kết nối các khu vực, thang cuốn, thang máy 150 22 0.4 80

Bàn thông tin, bàn làm thủ tục 500 19 0.7 80

Bàn kiểm soát hải quan và hộ chiếu 500 19 0.7 80

Khu vực chờ 200 22 0.4 80

Phòng để hành lý 200 25 0.4 80

Khu vực kiểm tra an ninh 300 19 0.6 80

Tháp kiểm soát không lưu 500 16 0.6 80

Kiểm tra và sửa chữa nhà chứa máy bay 500 22 0.6 80

Khu vực kiểm tra động cơ 500 22 0.6 80

Đo các khu vực trong nhà chứa máy bay 500 22 0.6 80

Lắp đặt đường sắt Sân ga có mái che và tàu điện ngầm chở khách (đường hầm) 100 – 0.4 40

Nền tảng hoàn toàn kín, số lượng lớn người 200 – 0.5 60

Đường chui dành cho người đi bộ, số lượng người ít 50 28 0.5 40

Đường hầm dành cho người đi bộ, đông người qua lại 100 28 0.5 40

Phòng vé và phòng chiếu 200 28 0.5 40

Phòng vé và quầy hành lý và quầy 300 19 0.5 80

Phòng chờ 200 22 0.4 80

Sảnh vào, sảnh nhà ga 200 – 0.4 80

Hộp tín hiệu, phòng kỹ thuật 200 28 0.4 60

Truy cập đường hầm 50 – 0.4 20

Kho bảo dưỡng và sửa chữa 300 22 0.5 60
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Loại hình công trình trong nhà, nhiệm vụ và hoạt động

Các chi tiết sau áp dụng cho hạng thi đấu I (các yêu cầu thấp hơn áp dụng cho hạng II và 
III) Ēm và dữ liệu Ra theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 12193
Dữ liệu chung về thể thao học đường từ EN 12464
Mức Ra là 80 nên được ưu tiên
Đối với ánh sáng cho mục đích đào tạo, thường phải tuân theo mức UGRL là 22

Cơ sở thể thao Ēm Ra

Thể dục nhịp điệu 500 60

Bắn cung 200 60

Điền kinh (tất cả các môn) 500 60

Cầu lông 750 60

Bóng rổ 750 60

Bida 750 80

Boccia 300 60

Boules 300 60

Bowling 200 60

Bowls 500 60

Quyền anh (thi đấu / huấn luyện) 2000/300 80

Climbing 500 60

Cricket 750 60

Cricket lưới 1500 60

Curling (mục tiêu / khu vực chơi) 300/200 60

Đạp xe 750 60

Khiêu vũ (thể dục) 500 60

Phi tiêu 200 60

Đấu kiếm 750 60

Trượt băng nghệ thuật 750 60

Fistball 750 60

Bóng sàn 750 60

Bóng đá (trong nhà) 750 60

Gymnastics 500 60

Thể dục (bài tập về sàn, hoạt động của bộ máy) 500 60

bóng ném 750 60

Hockey 750 60

Hockey 750 60

Trượt băng tốc độ (400m và sân trượt băng) 500 60

Judo 750 60

Kendo/Karate 750 60

Bóng lưới 750 60

Ninepins 200 60
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Loại hình công trình trong nhà, nhiệm vụ và hoạt động
Cơ sở thể thao Ēm Ra

Bi sắt 300 60

Vợt bóng 750 60

Cưỡi ngựa 500 60

Trượt patin 500 60

Bắn súng 200 60

Thể thao học đường 750 60

Thể thao học đường (sử dụng chung) 300 80

Bida 750 80

Squash 750 60

Bơi lội 500 60

Bơi lội (cấp trường) 300 80

Bóng bàn 750 60

Quần vợt 750 60

Bóng chuyền 750 60

Cử tạ 750 60

Đấu vật 750 60

Khách sạn (chi tiết) Ēm UGRL UO Ra

Lễ tân & khuân vác / bàn thu ngân, bàn hướng dẫn 300 22 – 80

Nhà bếp 500 22 – 80

Nhà hàng, phòng ăn, khu vực đại diện 200 15 – 80

Phòng ăn 250 15 – 80

Nhà hàng tự phục vụ 200 22 – 80

Quán bar 300 19 – 80

Phòng họp 500 19 – 80

Tiền sảnh 200 19 – 80

Đại sảnh 120 20 – 80

Hành lang 100 20 – 90

Thang máy 150 17 – 80

Phòng tắm (phòng khách sạn) 150 19 – 80

Nhà vệ sinh (phòng khách sạn) 100 22 – 80

Phòng khách sạn (chung) 200 18 – 90

Phòng khách sạn (tiền sảnh) 200 20 – –

Phòng khách sạn (quầy hành lý) 150 – – –

Phòng khách sạn (khu vực đọc sách) 450 – – –

Welcome 150 20 – 80

Chung 200 20 – 80

Làm việc 300 25 – 90

TV 50 15 – 70

Lãng mạn 50 10 – 70
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Nơi làm việc ngoài trời

Loại hình công trình ngoài trời, nhiệm vụ và hoạt động
Khu vực lưu thông chung tại nơi làm việc ngoài trời Ēm Ra

Lối đi dành riêng cho người đi bộ 5 20
Khu vực giao thông dành cho các phương tiện di chuyển chậm là 
tối đa (10 km/h), ví dụ: xe đạp, xe tải và máy xúc 10 20

Lưu lượng xe thường xuyên (tối đa 40 km/h) 20 20

Lối dành cho người đi bộ, điểm quay đầu xe, điểm xếp dỡ 50 20

Sân bay

Nhà chứa máy bay 20 20

Nhà ga máy bay 30 40

Khu vực tải hàng 50 40

Kho nhiên liệu 50 40

Quầy bảo dưỡng máy bay 200 60

Xung quanh tòa nhà

Dọn dẹp mặt bằng, đào và bốc dỡ 20 20

Các khu vực xây dựng, lắp đặt đường ống thoát nước, 
các công việc vận chuyển, phụ trợ và lưu trữ 50 20

Gắn phần tử khung, công việc gia cố nhẹ, lắp khuôn gỗ và 
khung, đường ống điện và hệ thống cáp 100 40

Mối nối phần tử, yêu cầu lắp đặt điện, máy và 
đường ống 200 40

Trạm nạp nhiên liệu

Bãi đậu xe và khu vực để xe 5 20

Đường lái xe vào và ra: môi trường tối (nghĩa là khu vực 
nông thôn và vùng ngoại ô) 20 20

Đường lái xe vào và ra: môi trường ánh sáng (tức là các thành phố) 50 20

Các điểm kiểm tra áp suất không khí và nước và các khu vực dịch vụ khác 150 20

Khu vực đọc đồng hồ 150 20

Khu công nghiệp và khu lưu trữ

20 20
Xử lý ngắn hạn các đơn vị lớn và nguyên liệu thô, 
bốc dỡ hàng rời

Liên tục xử lý các đơn vị lớn và nguyên 
vật liệu thô, xếp dỡ hàng hóa, nâng hạ 
vị trí cho cần trục, bệ tải mở 50 20
Đọc địa chỉ, bệ tải có mái che, sử dụng các công cụ, các công việc 
gia cố thông thường và đúc trong nhà máy bê tông 100 20

Yêu cầu lắp đặt điện, máy và đường ống, kiểm tra 200 60
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Loại hình công trình ngoài trời, nhiệm vụ và hoạt động
Các cơ sở ngoài khơi để khai thác khí và dầu Ēm Ra

Mặt biển bên dưới sân ga 30 20

Thang, cầu thang, lối đi 100 20

Khu bến thuyền, khu vận chuyển 100 20

Bãi đáp trực thăng 100 20

Tháp khoan 100 40

Khu vực chế biến 100 40

Tổng kho / boong đường ống 150 40

Trạm kiểm tra, máy lắc, đầu khoan 200 40

Khu vực bơm 200 20

Khu vực xuồng cứu sinh 200 20

Sàn khoan, bề mặt khoan, bệ khoan tại tháp khoan 300 40

Buồng bùn, lấy mẫu 300 40

Máy bơm dầu thô 300 40

Khu vực cơ sở 300 40

Bàn quay 500 40

Khu đậu xe

Mật độ giao thông thấp, ví dụ: khu để xe của các cửa hàng, 
nhà liên kế và chung cư, công viên đạp xe 5 20

Mật độ trung bình, ví dụ: khu đậu xe cửa hàng bách hóa, cao ốc 
văn phòng, nhà máy, khu phức hợp thể thao và tòa nhà đa năng 10 20
Giao thông đông đúc, ví dụ: khu đậu xe trường học, nhà thờ, trung 
tâm mua sắm lớn, khu thể thao lớn và khu phức hợp tòa nhà đa năng 20 20

Hóa dầu và các ngành công nghiệp độc hại khác

Xử lý các công cụ bảo dưỡng, sử dụng van điều chỉnh bằng tay, động 
cơ khởi động và dừng, chiếu sáng đầu đốt 20 20

Đổ đầy và làm rỗng xe container và toa xe bằng các chất không có 
rủi ro, kiểm tra rò rỉ, đường ống và bao bì 50 20
Đổ đầy và đổ chất nguy hiểm vào xe container và toa 
xe, thay thế bao bì bơm, công việc dịch vụ tổng hợp, 
đọc dụng cụ 100 40

Địa điểm bốc dỡ nhiên liệu 100 20

Sửa chữa máy móc và thiết bị điện 200 60

Nhà máy điện, điện, khí đốt và nhiệt điện

Di chuyển của người đi bộ trong khu vực an toàn về điện 5 20

Xử lý các công cụ bảo dưỡng, than 20 20

Kiểm tra tổng thể 50 20

Công việc bảo dưỡng chung và đọc các dụng cụ 100 40

Đường hầm gió: bảo dưỡng và bảo trì 100 40

Sửa chữa các thiết bị điện 200 60
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Nơi làm việc ngoài trời

Loại hình công trình ngoài trời, nhiệm vụ và hoạt động
Đường sắt và tàu điện Ēm Ra

Các khu vực đường sắt bao gồm 
đường sắt, đường tàu điện, đường 
ray một ray, đường ray thu nhỏ, 
tàu điện ngầm, v.v.

Các tuyến đường trong khu vực ga hành khách, bao gồm cả việc đi lại 10 20

Bãi đường sắt: bãi tập kết phẳng, bãi làm chậm và bãi phân loại 10 20

Khu vực gù 10 20

Theo dõi hàng hóa, hoạt động thời gian ngắn 10 20

Sân ga mở, xe lửa nông thôn và địa phương, số lượng hành khách nhỏ 15 20

Lối đi 20 20

Giao cắt cấp độ 20 20

Sân ga mở, các chuyến tàu ngoại ô và khu vực với số lượng hành khách 
lớn hoặc các dịch vụ liên thành phố với số lượng hành khách 20 20

Theo dõi hàng hóa, hoạt động liên tục 20 20

Mở nền tảng trong các khu vực vận chuyển hàng hóa 20 20

Dịch vụ tàu hỏa và đầu máy xe lửa 20 40

Khu xử lý bãi đường sắt 30 20

Khu vực khớp nối 30 20

Cầu thang, nhà ga quy mô vừa và nhỏ 50 40

Nền tảng mở, dịch vụ liên thành phố 50 20

Các sân ga có mái che, các chuyến tàu ngoại ô hoặc khu vực 
hoặc các dịch vụ liên thành phố với số lượng hành khách nhỏ 50 40

Khu vực vận chuyển hàng hóa có mái che, hoạt động thời gian ngắn 50 20

Các sân ga có mái che, các dịch vụ liên thành phố 100 40

Cầu thang, nhà ga lớn 100 40

Khu vực vận chuyển hàng hóa có mái che, hoạt động liên tục 100 40

Hố kiểm tra 100 40

Nhà máy cưa

Xử lý gỗ trên cạn và dưới nước, băng tải mùn cưa và dăm 20 20

Phân loại gỗ trên cạn hoặc dưới nước, điểm bốc dỡ gỗ và 
điểm bốc xếp gỗ xẻ, nâng cơ học lên băng tải gỗ, xếp chồng 
lên nhau 50 20

Đọc địa chỉ và nhãn hiệu của gỗ xẻ 100 40

Phân loại và đóng gói 200 40

Cho ăn vào máy tước và cắt nhỏ 300 40
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Nguồn tham khảo:

“Lighting of indoor workplaces”, EN 12464-1 (June 2011)

“Lighting of outdoor workplaces”, EN 12464-2 (October 2007)

“Sports facility lighting”, EN 12193 (April 2008)

TCVN 39072011 Tiêu chuẩn chiếu sáng trường mầm non

TCVN 45302011 Tiêu chuẩn chiếu sáng cây xăng, trạm xăng dầu

TCVN 51761990 Tiêu chuẩn về phương pháp đo độ rọi

TCVN 71142008 Tiêu chuẩn chiếu sáng nơi làm việc

TCVN 87942011 Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế trường trung học

TCVN 92112012 Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế chợ, trung tâm thương mại

TCXDVN 2882004 Tiêu chuẩn bể bơi

TCXDVN 2892004 Tiêu chuẩn quốc gia về chiếu sáng các hạng mục trong thi đấu

TCXDVN 3332005 Tiêu chuẩn xây dựng về các công trình bên ngoài và đô thị

TCXDVN 3652007 Tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa

QCVN 07-72016 BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình 
chiếu sáng

QCVN 2008 Tiêu chuẩn quốc gia về chiếu sáng kho lạnh

QCVN 082009 BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế công trình ngầm

QCVN 092013 BXD Quy chuẩn về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả

QCVN 122014 BXD Quy chuẩn quốc gia về hệ thống điện trong nhà và nhà công cộng

QCVN 222016 BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi 
làm việc
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