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4) Světelný
tok (světelný
výkon)
Vyjadřuje množství světelné energie, které zdroj poskytuje za určitou časovou jednotku, a udává se

nejdražší byla nejlepší, ale poloviční cena oproti renomovaným výrobcům jistou nedůvěru vyvolává.
Dnešní trh je zaplaven nejrůznějšími LED světelnými zdroji od neznačkových výrobců. I když se nedá paušalizovat kvalita na všechny
typy, je velmi riskantní používat
např. LED žárovky, které nesplňují
základní požadavky na elektrickou
pevnost a jejichž nízké izolační napětí může být při dotyku na kovový
chladič životu nebezpečné! 
Jiří Konečný, ELKO Lighting
(www.elkolighting.cz)

