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Az elmúlt időszakban egyre többször jön elő az intelligens világítás 
fogalma. Valójában mit is jelent az intelligens világítás, mit ért alatta a 
Megrendelő, az Üzemeltető és a Gyártó? Van e lét jogosultsága ezeknek 
a rendszereknek és milyen hibába esnek a különböző résztvevők a 
gyakorlatban történő alkalmazás során. 

A nagytöbbségnek van több-kevesebb tapasztalata a különböző 
intelligens rendszerekkel. Amit kijelenthetünk, ha nem a napi 2-3 
alkalommal történő fényáram szabályozásról van szó, akkor az 
elképzelések és a lehetőségek sokszor nagyon távol állnak egymástól. 

Gyakorlati problémák a hagyományos módon történő fényáram 
szabályozással kapcsolatban 

Hagyományos alatt a jelenleg, az országban elterjedt, (elterjedő félben 
lévő) szabályozást értem, úgymint DALI, 0-10V illetve a virtuális éjfél / idő 
alapú dimmelés. Gyakran előfordul, hogy a megrendelt 10-20W 
teljesítményű világítótesteket is fényáram szabályozással kérik. Sajnos 
ezekben az esetekben sokszor nem veszik figyelembe, hogy az útszakasz 
megvilágítási szintje megfelelő marad-e a csökkentett fényárammal is. Az 
új, EN 13201:2016-os szabványsorozat erre egyértelműen felhívja a 
figyelmet.  

Míg a Dali vagy a 0-10V-os szabályozás esetén kézzel is bele lehet nyúlni 
a rendszerbe, a fényáram szabályozás időpontja illetve mértéke 
viszonylag könnyen átállítható, addig az idő alapú dimmelésnél ez a 
lehetőség nincs, vagy csak korlátozottan elérhető. Ha a programozószál 
nemkerült kiépítésre (miért is kerülne?), esetleg fizikai akadálya van a 
programozásnak, abban az esetben az összes világítótestet egyesével kell 
újra programozni. Sajnos a tervezés, kivitelezés során ezt nem veszik 
figyelembe, és a fényáram csökkentése nem megfelelő időpontban 
és/vagy megfelelő mértékkel történik. 
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Na de mi a helyzet a valóban „intelligens” megoldásokkal? 

A valóban intelligens rendszerek esetén sem jobb a helyzet. Sok esetben 
a tervezők, illetve az üzemeltetők a tervezett vagy üzemeltetett 
rendszereket csak felületesen ismerik, nincsenek tisztában a 
lehetőségeikkel. 

A két leggyakrabban előforduló eset:  

A szükségesnél bonyolultabb rendszer épül ki, a funkciók nincsenek 
kihasználva, illetve, hogy a kiépült rendszerrel szemben utólag olyan 
követelményeket támasztanak, mely feladatok ellátására nincs felkészítve 
vagy nem alkalmas. 

A legkevesebb gond, a komplex, smart megoldásokkal van. ezekben az 
esetekben a világítás vezérlése csak egy része egy bonyolult rendszernek, 
melynek a felügyeletét az üzemeltető látja el, igy a paraméterek tetszés 
szerint, akár néhány percen belül is módosíthatók. 

Azokban az esetekben, ahol a vezérlés egy adott helyszíni hatás 
következménye (Pl. egy mozgásérzékelő), előfordulhat, hogy maga a 
rendszer konfigurálható, de a felhasználó számára ez a funkció nem 
elérhető, vagy külön oktatást igényel. 

Összefoglalás. A tapasztalatink szerint a legtöbbször a megrendelő nem 
tudja, pontosan mit szeretne, milyen célra használná fel a rendszert. Nem 
ismeri a különböző megoldásoknak az előnyeit és hátrányait, hogyan 
tudja kihasználni azokat, valamint hogy a rendszer és annak 
fejleszthetősége vagy annak hiánya a későbbiek folyamán hogyan hat az 
adott terület világításának üzemeltetésére.     

 

Előadó: Fejes Gábor 
fejes.gabor@hofeka.hu; fejes.gabor.81@gmail.com  

mailto:fejes.gabor@hofeka.hu
mailto:fejes.gabor.81@gmail.com

