
 

 

 

 

Cennik światłowodów, generatorów, sterowników i  

akcesoriów do gwieździstego nieba 

 
 

 

Aby wyliczyć koszt gwieździstego nieba należy podsumować koszty światłowodów i zasilania światłowodów.  

 
1. Światłowody  

 

Poniżej ceny światłowodu najczęściej używanego do efektu Gwieździste Niebo. 

• Cena światłowodu Mitsubishi PMMA o średnicy 0,75mm – 0,6 zł/m  z VAT 

• Cena hurtowa przy zakupie szpuli światłowodu ( 2700m) – 972 zł/szt. z VAT  

 

*Na ostatniej stronie cennika znajduje się instrukcja w jaki sposób oszacować ilość światłowodu 

 

2. Zasilanie światłowodów 
 

Zestawy sterownia z generatorami i głowicami  do światłowodów 

Lp. Nazwa 

Możliwości Cena z VAT 

Czysto białe 

gwiazdy 

Płynna zmiana 

kolorów z 

możliwością 

zatrzymania na 

wybranym 

kolorze 

Regulacja 

jasności 

Programy 

tematyczne 

do 

koloroterapii 

i SPA 

pilot 
 

1. LED białe światło ● 

   

------ 299,00 zł 

2. LED białe mocne ● 

   

------ 869,00 zł 

3. LED RGB 3W 

 

● ● 

 

IR 469,00 zł 

4. LED migotanie / kolory ● ● ●  Radiowy 469,00 zł 

5. LED RGB mocne  ●  ● Radiowy 1 719,00zł 

6. LED RGBW Pro ● ● ● ● Radiowy 1 039,00 zł 

7. LED biało-niebieski ● ● 

  

IR 835,00 zł 

* Poszczególne pozycje zawierają wszystkie potrzebne urządzenia do zasilenia maksymalnie 900 włókien światłowodowych o 

średnicy 0.75mm. 

* Jako opcja dostępne są różne systemy sterowania w tym DALI i DMX 

* Generator LED migotanie/kolory ma maksymalną pojemność 400 włókien światłowodowych o średnicy 0,75mm  

 

 

3. Akcesoria do montażu. 
 

Nóż do cięcia światłowodów na gorąco – Cena  250zł z VAT (istnieje możliwość wypożyczenia po wpłaceniu kaucji 

w wysokości jego wartości) 

 

 



 

 

4. Dokładny skład elementów poszczególnych zestawów 
 

1 

LED białe światło Cena netto Cena z VAT 

Generator LED 3W białe światło           147,03 zł            180,85 zł  

Zasilacz stało prądowy             27,45 zł              33,76 zł  

Głowica do światłowodów             68,61 zł              84,40 zł  

SUMA:            299,00 zł  

2 

LED białe światło mocne     

Generator LED 18W białe światło           561,19 zł            690,27 zł  

Zasilacz stałoprądowy             75,16 zł              92,45 zł  

Głowica do światłowodów             70,15 zł              86,28 zł  

SUMA:            869,00 zł  

3 

LED RGB 3W     

Generator LED 3W RGB           149,33 zł            183,68 zł  

Zasilacz stałonapięciowy             27,88 zł              34,29 zł  

Sterownik IrFlex z pilotem             84,62 zł            104,09 zł  

Pilot             49,78 zł              61,23 zł  

Głowica do światłowodów             69,69 zł              85,72 zł  

SUMA:            469,00 zł  

4 

LED migotanie / kolory *)     

Generator LED 4W – białe światło / filtr migoczący i barwny   

Zasilacz, Głowica do światłowodów, Pilot radiowy   

 SUMA: 469,00 zł 

5 

LED RGB 18W   

Generator LED 18W RGB           848,52 zł         1 043,68 zł  

Zasilacz stałonapięciowy             39,93 zł              49,11 zł  

Sterownik Pro 3kanały           299,48 zł            368,36 zł  

Pilot dotykowy RGB           139,76 zł            171,90 zł  

Głowica do światłowodów             69,88 zł              85,95 zł  

SUMA:         1 719,00 zł  

6 

LED RGBW Pro     

Generator LED 4W RGBW           249,33 zł            306,67 zł  

Zasilacz stałonapięciowy             36,90 zł              45,39 zł  

Sterownik Pro 4 kanały           349,06 zł            429,34 zł  

Pilot dotykowy RGBW           139,62 zł            171,74 zł  

Głowica do światłowodów             69,81 zł              85,87 zł  

SUMA:         1 039,00 zł  

7 

LED biało-niebieski     

Generator LED 4W BBCWCW           245,64 zł            302,14 zł  

Zasilacz stałonapięciowy             36,36 zł              44,72 zł  

Sterownik IrFlex BW           117,91 zł            145,03 zł  

Pilot             58,95 zł              72,51 zł  

Głowica do światłowodów             68,78 zł              84,60 zł  

SUMA:            649,00 zł  

 

*) Generator z filtrem migoczącym wraz z akcesoriami stanowi zestaw fabryczny. Nie ma możliwości sprzedaży poszczególnych elementów, dlatego w cenniku uwzględniono cenę za zestaw. 



 

 

 
 

5. Jak policzyć ilość światłowodu? 

 

Można użyć kalkulatora na stronie www.swiatlowody.com lub: 
 

Instrukcja dotyczy sufitu prostokątnego: 
 

Potrzebne parametry : rozmiar sufitu ,ilość punktów(gwiazd). Jeżeli nie wiemy ile punktów chcemy zrobić, 
możemy to policzyć.  
 
Krok 1. Należy policzyć pole powierzchni sufitu w metrach kwadratowych.  
 
Przykładowe obliczenia: 
 
Długości boków. A = 3m ,B = 5m  
Pole powierzchni  

P = A * B 
P = 3m * 5m 

P = 15m2 
 
Krok 2.  Jeżeli nie znamy ilości punktów, należy je policzyć opierając się o poniższą tabelę. Zawiera ona 
przykładowe ilości punktów przypadające na jeden metr kwadratowy.  
 

Pole powierzchni w metrach kwadratowych Ilość punktów przypadających na 1 metr kwadratowy 

od 1m2 do 5m2 od 40 do 60 pkt/m2 

od 5m2 do 10m2 od 30 do 40 pkt/m2 

od 10m2 do 30m2 od 20 do 30 pkt/m2 

powyżej 30m2 od 15 do 20 pkt/m2 

 
Nasz sufitu ma 15 metrów kwadratowych , zawiera się w przedziale  od 10m2 do 30m2.  
W związku  z tym posługując się tabelą wybieramy ilość punktów na metr kwadratowy - 25 pkt/m2. 
Aby uzyskać całkowitą ilość punktów wystarczy pomnożyć  ilość punktów na metr kwadratowy przez pole 
powierzchni: 
 
Całkowita ilość punktów: 
 

C= P * G 
C= 15 m2 * 25 pkt/m2 

C= 375 pkt 

 

Krok 3. Wyznaczenie miejsca instalacji generatora oraz średniej długości odcinka. 
 



 

 

Sugerujemy instalacje generatorów na środku dłuższego boku sufitu, dzięki temu zużywamy najmniej 
włókna. Poniżej rysunek sytuacyjny: 

 
Na rysunku „X” to najdłuższy odcinek od generatora, należy do jego długości dodać długość 

najkrótszego odcinka ( jeżeli generator może być zainstalowany nad sufitem to jest to najczęściej 40cm). 
Sumę tych dwóch długości należy podzielić na 2. Wynik pomnożony przez ilość punktów da nam ilość 
potrzebnego światłowodu: 

 
Średnia długość = (X + 0,4m)/2 

Średnia długość = (3,9m + 0,4m)/2 
Średnia długość = 2,15m 

 
Ilość światłowodu = Średnia długość * Ilość punktów 

Ilość światłowodu = 2,15m * 375pkt 

Ilość światłowodu = 807m 

 

Powyższe obliczenia pozwalają oszacować ilość światłowodu dla najczęstszych i najprostszych 
przypadków, jeżeli sufit jest bardziej złożony, generator jest w innym miejscu, obliczenia można powierzyć 
nam. Jednocześnie przypominamy, że światłowód jest u nas dostępny zawsze na magazynie i w razie 
policzenia zbyt małej ilości może być dosłany z dnia na dzień.  


