
Napjaink leggyorsabban fejlõdõ techno-
lógiájának - a LED-es világításnak köszön-
hetõen - a világítás szabályai is átíródtak. Ál-
tala lehetséges fénnyel festeni, szemet gyö-
nyörködtetõ, esetleg meglepõ vizuális hatá-
sokat elérni vagy akár interaktív módon a

környezeti hatásokra válaszolva dinamiku-
san változó, elõre programozott díszvilágí-
tást megvalósítani.

Fessünk fénnyel!
A LED-es világítás alkalmazása

a beltéri világításban
Kültéri alkalmazásai egyre inkább közismer-

tek, és örömteljes, hogy egyre több hazai ter-
vezésû példa is látható.

De mi a helyzet a belsõ terekkel? Beltérben
éppúgy igényelhetõ a különleges világítás,
legyen az egy szórakozóhely, üzlet, iroda, vagy
akár az otthon. Tudományos kísérletek bizo-
nyítják a színek emocinális és biológiai hatá-
sát, amellyel egyre több, közösségi színtéren is
élnek. Azonban nemcsak a gyönyörködteté-

sen van a hangsúly, hanem a figyelemfelkel-
tésen is, hiszen ez eladásösztönzõ hatással is
bír. Ahol alkalmazzuk, ott a teret egyúttal ma-
gasabb szintre, színvonalra is emeli.

Ezen a koncepción haladva a Royal Philips
Electronics (továbbiakban Philips) kiszélesí-
tette LED-alapú lámpatestjeinek portfolióját.
Szinte minden lehetségessé válik, az alapszin-
tû alkalmazástól - ahol a lámpatestekkel kü-
lönbözõ falmosó hatások érhetõek el - egészen
az RGB/AWB színeket dinamikusan változta-
tató lámpatestekig.

A kiterjesztett LED-es világítás alapjait a
Philips és a LuxeonTM szoros együttmûkö-



désével teremtette meg, így együtt piacvezetõ
szerepre tör a hatékonyságot, megbízhatósá-
got, erõt, és strapabíró kialakítást megvalósító
LED-ekkel. Ezek a LED-ek kompakt és egy-

ben látványos lámpatestben kaptak helyet,
amelyek kiváló minõségû, nagy ellenállású
alapanyagokból készülnek, például alumíni-
um-öntvénybõl.

A LED-ek adta lehetõségeket és elõnyöket
beltérben legjobban az üzletek és szórakozó-
helyek tudják kihasználni. A LED-világítási
rendszer bátran alkalmazható, mert nem su-
gároz UV- vagy infravörös tartományban, és
kicsi az üzemi hõmérséklete. Jó ütés- és porál-
lósága, kompakt mérete révén észrevétlenül
belesimul környezetébe, akár álmennyezetbe,

padlóba építhetõ változatokban is kapható.
A kirakatok még nagyobb vonzerõt, figyel-

met kaphatnak, amelyek színe, hangulata akár
a napszaknak, idõjárásnak, évszakoknak meg-
felelõen változhat. Irányfényként vezetik a vá-
sárlók figyelmét arra a helyre, ahol történik
valami, legyen ez akár egy rendezvény, ter-
mékbemutató vagy akciós figyelemfelkeltés.

A hidegfehér (6500 ) fényû kiemelõ világítás
ideális ékszerek, fémbõl készült termékek vi-
lágítására. Ez a továbbfejlesztett, ún.
LuxeonTM K2 nagyteljesítményû LED-et (1.
ábra) tartalmazó Spot LED (2. ábra). Mind-
össze 31 mm átmérõjû, rugalmasan állítható
mini projektor, amelynek melegfehér(3200 K)
változata is hamarosan elérhetõ lesz.

Irányfény kialakítására ideális a rugalmas
LED tube, amely folyamatos, tiszta, homogén
fényével és hajlítható kialakítása mellett nem-
csak a kültér környezeti viszontagságainak,
hanem beltérben ért fizikai behatásoknak is
ellenáll, egészen 50 000 óra élettartamot bizto-
sítva (3. ábra).

Amikor a lámpatest egyértelmûen látható,
meghatározó belsõépítészeti eleme a helyiség-
nek, arra kiváló példa az Origami lámpatest.
Letisztult formavilága mellett legfõbb tulaj-
donsága, hogy tetszés szerint elõre programo-
zott, dinamikusan váltakozó színeivel folya-
matosan megújul a tér körülötte (4. a, b, c ábra).
Az idõzítés, a színváltozás gyorsasága, a szí-
nek intenzitása által szinte kimeríthetetlen le-
hetõséget, állandóan kombinálható megjele-
nést biztosít a hely számára. A ColourChaser
színkeverõ kerék és a DMX kontroller lehetõ-
vé teszi akár egyetlen szín kiválasztását, vagy
lámpatest csoportok elõre programozott vagy
teljesen manuális irányítását egy Windows-
alapú szoftver segítségével (5., 6. ábra).

Jelen újdonságok és koncepció bemutatá-
sával arra kívántunk rávilágítani, hogy a vilá-
gítás területén napjainkban is zajló innováci-
ós forradalom egyre szélesebb megoldási le-
hetõséget nyújt a minél egyedibb, rabulejtõ
látvány megvalósításában.
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