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Siófok
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Megvalósult okos 

világítási rendszerek.

Siófok kikötő

2014



Siófok 2012-ben 
LED-esítés.
Ledesítés után:

• 2200db LED világítótest 
• Fényhasznosítás 90lm/W
• Energia költség -40%

Most:
• 133db Smart LED világítótest
• Fényhasznosítás 120lm/W
• PLC 



Számtalan kérdés merül fel egy okos város projekt 
tervezése kapcsán.

• Tervezési feladatok

• Megvalósulások
• Siófok Lakópark
• Siófok Aranypart
• Szank

• Okos világítótest lehetőségei
• Kommunikáció fajtái
• Rendszerirányítás fontossága
• Energia menedzsment



• Tervezési feladatok

• Előírt útkategória biztosítása
• Alacsony fogyasztása elérése
• Helyi rendeletek alkalmazása
• Megfelelés a városképi igényeknek
• Erőforrások a Smart City szolgálatában
• IT rendszerek biztosítása
• Üzemeltető hosszú távú igényeinek kielégítése

Számtalan kérdés merül fel egy okos város projekt 
tervezése kapcsán.



Lakópark

• 99db 36W-os Smart világítótest és 
térinformatikai eszköz

• 48db kamera és wifi csatlakozási lehetőség
• Díszvilágítás vezérlés
• 10km optikai kábel
• Kiv. kezd: 2018.10.25
• Kiv. bef: 2018.12.15.



• Más típusú lámpatestek felvitele
• Erőforrások a Smart City szolgálatában

Lakópark



• Elégedett lakók

Lakópark



Aranypart

• Nyár, biztonság és szórakozás



• Nyár, biztonság és szórakozás

Aranypart

• 17db IP Kam



• Nyár, biztonság és szórakozás

Aranypart

• 17db IP Kam



• Tél, energia megtakarítás

Aranypart



• Tél, energia megtakarítás
• 80% energia megtakarítás 

fényáram vezérléssel.

Aranypart



• Tél, energia megtakarítás
• 80% energia megtakarítás 

fényáram vezérléssel.
• Rendszer felügyelet

Aranypart



• Tél, energia megtakarítás
• 80% energia megtakarítás 

fényáram vezérléssel.
• Rendszer felügyelet

Aranypart



• Városkép, helyi rendelet 
és szolgáltatás

Aranypart



• E-Bike előkészítés

Aranypart

• Városkép, helyi rendelet 
és szolgáltatás



Siófok igények

• Integrálható-e más 
városgazdálkodási rendszer a 
közvilágítási rendszerbe?



Siófok igények

• Integrálható-e más 
városgazdálkodási rendszer a 
közvilágítási rendszerbe?



• Csapadékvíz átemelő
• 3 m átmérő 25m mély
• Víz szint ellenőrzés
• Szivattyú rendszer felügyelet

Siófok igények



• Az első teljes településen megvalósult 0-24h Smart
rendszer

• 365db Smart térinformatikai világítótest
• Fénymérő szenzor
• 22db Free Wifi Acesspoint
• 25db 4Mpx IP kamera
• 5 km optikai hálózat
• Telepítés 2017 május

Szank



• Az első teljes településen megvalósult 0-24h Smart
rendszer

• 365db Smart térinformatikai világítótest
• Túlméretezett megvilágítás
• Energia megtakarítás 40%

Szank



Okos lámpatest 
mint tanulmány.

• Optikai tulajdonságok
• Térinformatikai adatok
• Kapcsolt kimenetek
• Jó hővezetés
• Forma

Fényhasznosítás jelen 220lm/W a ledek fizikai 
maximum 683lm/W ez most  1/3-ánál tartunk.

Irányított fényvetés ezzel hatékonyan 
tudjuk a fényt a megfelelő helyre juttatni.

Folyamatos INNOVÁCIÓ.



• Optikai tulajdonságok
• Térinformatikai adatok
• Kapcsolt kimenetek
• Jó hővezetés
• Forma

0-24h tápellátás!

Okos lámpatest 
mint tanulmány.



Smart Eszközök

• Optikai tulajdonságok
• Térinformatikai adatok
• Kapcsolt kimenetek
• Jó hővezetés
• Forma

0-24h tápellátás!

Díszvilágítás szabadsága!

Okos lámpatest 
mint tanulmány.



• Optikai tulajdonságok
• Térinformatikai adatok
• Kapcsolt kimenetek
• Jó hővezetés
• Forma

Kiváló Hűtés Hosszabb üzemidő!

Okos lámpatest 
mint tanulmány.



• Optikai tulajdonságok
• Térinformatikai adatok
• Kapcsolt kimenetek
• Jó hővezetés
• Forma

Okos lámpatest 
mint tanulmány.



Wireless AP Rendszer
Városi Wifi

Időjárás Állomás 
Mérés és adat gyűjtés 
hőmérséklet, fény, gáz 
szennyezés, zaj terhelés. 

Segélyhívó Rendszer
112-es segélyhívó

Kamera rendszer 
Megfigyelési pont a 
közlekedésnek vagy a 
biztonsági hálózatnak.

Információs Tábla 
Információs megjelenítő 
rendszer.

Okos Világítótest
Távoli elérés, 
ON-OFF 
teljesítmény 
vezérélés, státusz 
információ. 

AC Töltési Pont
Energia töltési pontok a 
közlekedés számára

5G Bázis Állomás5G Bázis Állomás

OKOS rendszerek 
alkalmazási 
lehetőségei!



Kommunikáció

• GPRS/4G-LTE/NB-IoT
• Zigbee 2,4GHz
• RF 868MHz
• LoRa
• PLC



• GPRS/4G-LTE/NB-IoT
• Zigbee 2,4GHz
• RF 868MHz
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• PLC

Kommunikáció



Rendszerirányítás



Rendszerirányítás



Rendszerirányítás



Rendszerirányítás



Rendszerirányítás
Szank

• Fejlesztés és nyitott rendszer
(nem várt feladok a hálózaton)



• Fejlesztés és nyitott rendszer
(nem várt feladok a hálózaton)

Rendszerirányítás
Szank



• Nagy fényhasznosítású 
világítótestek

• Fényáram vezérlés
• Díszvilágítás szabadsága 

Energia 
menedzsment
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• Nagy fényhasznosítású 
világítótestek

• Fényáram vezérlés
• Díszvilágítás szabadsága 

Energia 
menedzsment

Lehet program vezérelt vagy 
szenzorok által szabályozott. 
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• Nagy fényhasznosítású 
világítótestek

• Fényáram vezérlés
• Díszvilágítás szabadsága 

2018. Január: 14 000 kWh

Energia 
menedzsment



• Nagy fényhasznosítású 
világítótestek

• Fényáram vezérlés
• Díszvilágítás szabadsága 

2019. Január: 8 100kWh

-42%

Energia 
menedzsment



... Azt szeretném, ha Szank lenne 
az első település Magyarországon, 
ahol megvalósítják a OKOS 
lámparendszert! ...” 2015.

Mások mondták.

Patkós Zsolt, Szank polgármestere 

” ... Gratulálok!
Egy ilyen lámpatest minden tulajdonságot magáénak
tud, amely által a felhasználók imádni fogják..”

Egy LED lámpatest gyártó világcég kínai regionális igazgatója 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Ifj. Csapó István
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