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A  hazai  és  a  nemzetközi  piacokon  egyre  nagyobb  figyelmet 
fordítanak  az energiahatékonyságra  és  a  CO2 kibocsátás  csökkentésére. 
Ezeket  a  szempontokat  szem  előtt  tartva  cégünk,  a  DIM  Tech  Kft.,  a 
közvilágítás  és  a  beltéri  világítás  területén  fejlesztett  ki  egy 
rádiófrekvencián  keresztül  történő  fényerő-  és  fogyasztásvezérlésre 
alkalmas rendszert.

A  saját  fejlesztésű  hardver  és  a  hozzá  kapcsolódó  szoftver 
termékeinkkel  létrehoztunk  egy  gazdaságos,  ugyanakkor  üzembiztos 
vezérlési rendszert, amellyel a kültéri és beltéri lámpatestek fogyasztását 
tudjuk  hatékonyan  szabályozni  a  felhasználó  igényeihez  igazodva  oly 
módon,  hogy a felhasználó  meghatározhatja  az  energia-megtakarítás 
mértékét.

A rendszer fénycsöves, nátriumlámpás és LED világítótestek fényáramának 
szabályozására egyaránt alkalmas.  A rendszer a következő elemekből épül 
fel:

• egyedi, intelligens adó-vevő egység a lámpákban (DTI-230, eszköz)

• speciális  elektronika,  koordinátor  a  GSM  kommunikációhoz 
(gateway, eszköz)

• központi vezérlő program (szoftver).

Minden  lámpatestbe  adó-vevő  egység  (DTI-230)  van  elhelyezve, 
amelyek külön-külön elektronikusan vannak címezve, és mindig a hozzájuk 
legközelebbi  lámpában  lévő  adó-vevő  egységgel  kommunikálnak.  A 
rendszerünk  kétirányú  adatátvitelt  tesz  lehetővé,  így  a  lámpatestek 
esetleges meghibásodásáról és a hiba jellegéről is információt küld vissza a 
központnak további adatfeldolgozás és intézkedés céljából. 

A  rendszer  központi  vezérlőegysége  tartalmazza  a  vezérlési 
rendszerbe  bevont  szabályozható  előtéttel  szerelt  minden  egyes 
megcímzett kültéri vagy beltéri lámpatest egész éves (365 napra lebontott) 
világítási programját, valamint a lámpatestek pontos földrajzi helyét. Ez a 
központi  egység  küldi  ki  –  interneten  és  a  koordinátoron  (gateway) 
keresztül  -  az  elsődleges  rádiófrekvenciás  vezérlőjel-csomagokat  a 
koordinátorhoz  (gateway)  legközelebbi  lámpaoszlopon  lévő  adó-vevő 
egységnek  (DTI-230).  Egy  darab  koordinátor  (gateway)  max.  230  db 
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lámpának a vezérlését biztosítja és tartalmaz egy SIM kártyát az internet 
kapcsolathoz.  Minden további 230 db-os lámpacsoporthoz további 1 db 
koordinátor (gateway) szükséges.

Az első lámpában lévő adó-vevő egység fogadja a központi egység 
jelcsomagját, felismeri és felhasználja a címzésének megfelelő, neki szóló 
információkat,  ugyanakkor  továbbküldi  –  az  általa  fel  nem  használt  – 
vezérlőjel-csomagot  a  hozzá  legközelebb  lévő  lámpa  adó-vevő  egysége 
felé.  Ezzel  a  jeltovábbítási  módszerrel  a  szomszédos  lámpák  egymással 
kommunikálnak, és adják tovább a vezérlőjel-csomagot, amíg az el nem éri 
az utolsó lámpát is. Bármelyik lámpatest meghibásodása esetén, ezek az 
adó-vevő egységek a hibajelet lámpáról-lámpára küldik vissza a központi 
vezérlő-egységnek. A központi vezérlő egység a meghibásodott lámpatest 
helyét a címzése alapján felismeri, és a programozásának megfelelően közli 
az  üzemeltetővel  a  meghibásodott  lámpatest  pontos  helyét  (pl.  helység 
neve, utca, házszám), és jellegét (pl. fényforrás hiba,  áramellátási hiba).

Az adó-vevő egységek egyéni  címzése lehetővé teszi,  hogy akár, 
egy utcán belül különböző megvilágítási erősséget érhessünk el.
A  DIM  Tech  rendszer  lámpavezérlőinek  járulékos  energiafogyasztása 
elenyésző,  lámpatestenként  számítva  0,05 W.  Az  adó-vevő  antennák 
teljesítménye úgy van beszabályozva, hogy akár 2-3 szomszédos lámpatest 
egyidejű üzemi hibája esetén is képes a legközelebbi működő lámpatest 
felé  biztonságos  adatforgalmat  biztosítani.  Az  adó-vevő  egységek 
egymástól  számított  legnagyobb,  de  még  a  jelátvitel  szempontjából 
biztonságos távolsága, eléri a 150-200 métert, azonban ez szükség esetén 
növelhető.  Az  internet  kapcsolat  megszakadása  vagy  koordinátor 
eszközhiba esetén, a lámpákban elhelyezett adó-vevő egységek önállóan is 
képesek  a  lámpákat  vezérelni,  megfelelő  időben  be-  illetve  kikapcsolni,  
valamint az előző napi program szerint fényerőt szabályozni. A felmerülő 
hiba  elhárítását  követően  a  DIM  Tech  rendszer  az  eredetileg  beállított 
világítási program szerint működik tovább.

Az elmúlt  években szerzett  tapasztalatok arra  mutatnak,  hogy a 
jövő  a  közvilágítás  területén  a  fénydiódás  technológiáé.,  Ugyanakkor  a 
jelenlegi  magas  beruházási  költségek,  valamint  a  LED  chipek  fényáram 
kibocsájtásának  gyors  fejlődése  miatt,  ma  még  érdemes  több 
világítástechnikai  lehetőséget  mérlegelniük  a  közvilágítás 
rekonstrukciójába belevágó önkormányzatoknak és szolgáltatóknak.
A  gödöllői  referencia  projekt  esetén  azért  került  sor  fénytechnikai 
vizsgálatra,  hogy  a  felszerelésre  került  távfelügyeleti  rendszer 
energiamegtakarításának  adatait  objektív  módon  össze  lehessen 
hasonlítani a megvilágítás erősségében bekövetkezett változás mértékével.
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A  gödöllői  három  kísérleti  útszakaszon  azt  vizsgálatuk,  hogy  a 
fényáram szabályzása hogyan oldható meg a már meglévő NA és kompakt 
fényforrásos  közvilágítási  lámpatestekben  elhelyezett  elektronikus 
előtéttel, illetve a korszerűsített LED lámpák esetén. Továbbá foglalkoztunk 
a  beruházás  során  felmerülő  költségekkel,  kalkuláltuk  a  szabályzás 
hatásaként felmerülő energiamegtakarítást, valamint megmértük, hogy a 
teljesítmény  leszabályozása  milyen  mértékben  csökkenti  az  utcán 
tapasztalható megvilágítás erősségét. 

Az  1.  táblázat  nagyon  jól  mutatja,  hogy  a  szabályozás  által  a 
korszerűsített  (LED-es)  lámpáknál  a  megvilágítási  erősség  közel  lineáris 
mértékben  csökkent  a  szabályozott  teljesítményhez  képest.  A 
nátriumlámpák esetén – ahogy ez várható is volt – a megvilágítás erőssége 
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nagyobb mértékben csökkent, mint a beállított teljesítmény. Ennek oka a 
lámpatestek  hatásfokánál  keresendő,  hiszen  azok  karakterisztikája  a 
névleges teljesítményre van tervezve.

A 2. táblázatban szereplő értékeknél figyelembe kell  venni, hogy 
mind a  két  utcánál  a  lámpák  a  járda felett  helyezkednek  el,  továbbá a 
Repülőtéri  út  erősen  fás,  ezért  a  közvilágítás  fénye  alig  tört  át  a 
lombozaton.

Fentiekből megállapítható, hogy a DIM Tech technológia alkalmas 
feszültségszabályozásra, azonban figyelembe kell venni azt is, hogy milyen 
teljesítményű  lámpáknál  szeretnénk  használni.  Ez  a  technológia 
kimondottan  alkalmazható  olyan  korszerűsítéseknél,  ahol  LED  lámpákra 
cserélik  a  fényforrásokat,  vagy  olyan  utcaszakaszokon,  ahol  nagy 
teljesítményű  Na lámpák  biztosítják  a  megvilágítást  és  nem  várható 
tervezett  korszerűsítés  a következő hat  évben.  Minden egyes beruházás 
fontos  mércéje  a  megtérülési  idő  hossza  és  a  pályázati  lehetőségek 
kihasználhatósága.  A  Dim  Tech  technológiával  a  nagy  teljesítményű  Na 
lámpák  LED  cserés  korszerűsítésénél  35-48%-os,  míg  a  meglévő 
lámpatestek megtartásánál 25-30%-os energiamegtakarítást is elérhetünk, 
aminek nagy jelentősége van az energetikai célú pályázatoknál.

Előzetes  számításaink  alapján  megállapítható,  hogy 
korszerűsítéseknél  (LED  lámpákra  történő  cserénél)  a  szabályozás 
beépítésével  a  megtérülési  idő  20-30%-kal  csökken,  míg  a  meglévő 
lámpákba való beépítésnél a megtérülési  idő 3,5-6,5 év között  van, ami 
függ a lámpák teljesítményétől és a szabályozás mértékétől.
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