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Miskolc OWLET rendszer

� Beépítésre került berendezések:

� Palóczy út : 22 db Zafír LED-es lámpatest és 10 m-es 

acéloszlop (86W, ill. 115W)

� Szemere kert : 14 db Calla 36W-os LED-es lámpatest 

oszloppal  Gyártó: Tungsram-Schréder Zrt.

� 1 db OWLET Távfelügyelet rendszer  Gyártó: OWLET Gmbh, 

� 500 m közvilágítási kábel

� 1 db közvilágítási elosztószekrény
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Az OWLET rendszer lehet őségei, el őnyei:

� Vezeték nélküli vezérlés egyenként vagy csoportba foglalva, 
áramkörtől, transzformátor körzettől függetlenül 
(1 központi egység = 150 db lámpatest )

� WEB-es felületen minden egyes fénypont bármikor egymástól 
függetlenül ki/be kapcsolható vagy szabályozható  
(külső érzékelő)

� Előre programozható működés az alapbeállítástól függetlenül 

� Információ a működési állapotról, az energiafogyasztásról és az 
esetlegesen előforduló hibákról hibajelzés küldése

� A korszerűsítéssel elérhető megtakarításon felül további 
megtakarítási lehetőségek a szabályozással
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Megvilágítás Palóczy út 
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Megvilágítás Szemere kert
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Eddigi tapasztalatok

� A projekt beindítását követően volt néhány meghibásodás, ezeket 

sikerült javítani

� Azóta hibamentesen üzemel

� Jól használható, szabadon paraméterezhető pl. Föld napján 

lehetőség van az egyedi elsötétítésre

� A webes kezelőfelület jól használható, kezelhető
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Pilisborosjen ő Intelilight

� Telepítve egy transzformátor körzet 2 áramkörében 28 lámpatest

� A rendszer részei:
� Folyamatosan feszültség alatt álló közvilágítási szál
� Egyedi lámpa vezérlő� Egyedi lámpa vezérlő
� Közvilágítási szekrénybe, szekrény mellé telepített központi 

kommunikációs eszköz
� Központi szoftver

� Lehetőség van a lámpák egyedi vagy csoportos vezérlésére, 
szabályozására

� A feszültség alatti közvilágítási szál további felhasználási 
lehetőségeket biztosít (térfigyelő kamera)
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Tapasztalatok

� A feszültség alatti közvilágítási szál problémáját sikerült hamar 

megoldani. A szerelők a kellő kioktatás, figyelemfelhívás után az 

elvárható figyelemmel kezelik. Baleset nem történt. 

� Az utóbbi időben néhány bejelentés a működtető, vezérlő 

egységek hibáját mutatja.

� Nem a felügyeleti rendszer jelzi felénk a hibát, így az előnyeit nem 

tudjuk kihasználni.

� Nincs visszajelzés a hibák javításáról.
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Gödöll ő DIM Tech rendszer

� Tessedik Sámuel utca 21db100W nátrium, 2db 150W nátrium és 

4 db 74W LED

� Repülőtéri út 11db 70W nátrium

� Dessewffy utca 12db 36W kompakt fénycső

� A rendszer fénycsöves, nátriumlámpás és LED világítótestek 

fényáramának szabályozására egyaránt alkalmas. 
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Gödöll ő DIM Tech rendszer

� A rendszer elemei:
� egyedi, intelligens adó-vevő egység a lámpákban
� speciális elektronika, koordinátor a GSM kommunikációhoz 

(gateway, 1 koordinátorral 230 db lámpatest vezérelhető)
� központi vezérlő program (szoftver)� központi vezérlő program (szoftver)

� Minden lámpatestbe adó-vevő egység, amelyek külön-külön 
elektronikusan vannak címezve, és mindig a hozzájuk 
legközelebbi lámpában lévő adó-vevő egységgel kommunikálnak. 
A rendszer kétirányú adatátvitelt tesz lehetővé, így a lámpatestek 
esetleges meghibásodásáról és a hiba jellegéről is információt 
küld vissza a központnak.
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Gödöll ő DIM Tech rendszer

� Rendelkezik WEB-es vezérlő szoftverrel (Társaságcsoportunknak 

még nem mutatták be)

� Térképi alaprajz

� Működési diagramok, fogyasztási adatok� Működési diagramok, fogyasztási adatok

� Minden vezérlésbe bevont lámpatest 365 napos világítási 

programja

� Meghibásodási visszajelzések fogadása, jelzése az 

üzemeltető felé.

� Az egyéni címzés lehetőséget biztosít akár egy utcán belül is 

különböző megvilágítási szintek elérésére.
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Tapasztalatok

� A vizsgálat egyik célja a különböző teljesítményű fényforrások 

szabályozásának vizsgálata

� Kis teljesítményeken 36W, 70W nem érdemes, már nincs is 

szabályozvaszabályozva

� Nagy teljesítményű lámpatesteket érdemes szabályozni. 

Célszerűen a nagy forgalmú időszak elmúltával az éjszaka 

hátralévő részében.

� Az utóbbi időben történtek lámpa vezérlő meghibásodások.

� A távfelügyelet javító hatását egyelőre nem érzékeljük
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Hejőkeresztúr ECLIPSE

� 3 transzformátor körzetben

� 180 db LED lámpa 

� 11 db hagyományos lámpa

� Vezérlő, felügyeleti rendszer részei:

� Lámpavezérlő

� Körzetvezérlő

� Központi egység
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Hejőkeresztúr ECLIPSE

� A közvilágítási hálózat folyamatos felügyelete
� Gyors értesítés a felmerült hibákról

� lámpahiba
� kábelhiba
� vezetékszakadás� vezetékszakadás

� Valós kép a  közvilágítási hálózat működéséről.
� Riasztások: 

� üzemszünet,
� áramlopás, 
� túlfogyasztás,
� jogosulatlan beavatkozás 
� Közvilágítási mérők egyidejű leolvasása a távolból (mérőóra 

leolvasók nélkül!)
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Hejőkeresztúr ECLIPSE

� Programozott menetrendekkel szabályozza a lámpák fényáramát

� Az úthálózat forgalmához és az ott élők életmódjához igazítja a 

település közvilágítását.

� Lehetőséget nyújt rendezvények helyszínein a lámpák fényének 

csökkentésére, eseti kapcsolására,  (pl. utcabálok, tűzijátékok 

esetén).
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Tapasztalatok

� A rendszer jól működik

� A webes kezelőfelület jól használható, felhasználóbarát
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Szentendre GE – ELM Ű pilot projekt

� A kísérleti programban 100 db kültéri lámpatest került 

lecserélésre, mely lehetőséget ad a résztvevőknek az intelligens 

LED koncepcióban rejlő lehetőségek megismeréséhez.
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Szentendre GE adaptív rendszer

� A projekt során két útvonalon kerültek lecserélésre a 

közvilágítási lámpatestek:

� Barackos út on 73db 70 W-os nátrium lámpatest

cseréje 72 W-os LED-es lámpatestre a hozzátartozó 

mozgásérzékelővel.

� Kálvária tér , Kálvária út útvonalon 13 db kompakt fénycsöves 

lámpatest cseréje   42 W-os LED-es lámpatestre és 14 db 

70 W-os nátrium lámpatest 72 W-os LED-es lámpatestre a 

hozzátartozó mozgásérzékelővel.
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Szentendre GE adaptív rendszer

� A rendszer részei:

� Mozgásérzékelővel kiegészített világítás vezérlő

� Szegmens vezérlő (egy meghatározott csoportot fog össze, 

egyben egyedi világításvezérlő is)

� Központi Menedzsment rendszer amelyik gyűjti az üzemi 

adatokat és amelyik a központi paraméterezést biztosítja. 
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Adaptív megoldás

GPRS

GPRS/3G/LTE

CMS

A rendszer azonosítja az elhaladó objektum fajtáját, majd ez alapján optimalizálja a megvilágítást

forrás: Comlight



Szentendre

� 2014 év végén megkezdődött a próbaüzem
� 2015 januárban élesítve lett az adaptív rendszer
� Beállítások most:

� Nyugalmi állapotban 55%-ra (Barackos út 60%) dimmelés, 
kivéve zebra, kereszteződés

� Mozgás esetén felszabályozás 100%-ra
� Eddigi tapasztalatok: 

� A rendszer a kezdeti beállítások után rendben működik, eddig 
1 meghibásodás volt, a hibás alkatrész cserélve

� Az Önkormányzat részéről szóbeli jelzés, hogy elégedettek.
� Még a kezdeti beállítások vannak érvényben, hamarosan új 

beállítások szükségesek.
� A végső cél akár a 20%-ra csökkentés is lehet (közbiztonság)
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Szentendre

Kálvária térBarackos út – Cseresznyés út
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Kálvária út



Összegzés

� Szabályozási rendszerek költségei projekt függőek. 
� Egy LED-es korszerűsítés költségeit megnöveli, de a megtérülést 

javítja. További energia megtakarítást tesz lehetővé.
� A javítások, karbantartások tervezhetőbbé válnak, így az 

üzemeltetési költségek csökkennek. A hibajelzésekkel segíti az 
üzemeltetést üzemeltetést 

� Nagy teljesítményeknél akár 10-20%-os leszabályozás esetén 
még a szabványos tartományban maradhatnak a világítási 
jellemzők.

� A forgalom csillapodása után további leszabályozás alkalmazása 
esetén további megtakarítás érhető el.

� Adaptív rendszer alkalmazása esetén a nyugalmi időben történő 
leszabályozás további energia felhasználást tehet lehetővé.
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Összegzés

� Nem korszerűsített jelenleg is túlvilágított területeken (nagy 

teljesítményű lámpatestek) korszerűsítés nélkül is 

költségcsökkentő hatása lehet. 

� Fontos szempont a kiválasztás során a megbízhatóság, könnyű � Fontos szempont a kiválasztás során a megbízhatóság, könnyű 

üzemeltetés!

� A kísérleti projektek során szerzett világítási, üzemeltetési, 

felhasználói tapasztalatok a jövőben segítséget nyújtanak a 

felhasználóknak és üzemeltetőknek abban, hogy mindenki a 

számára mind műszakilag, mind költséghatékonyság 

szempontjából a legmegfelelőbb rendszert tudja kiválasztani.
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

28.


