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Napjaink  iparának  tevékenységét  és  egyben  fejlődését  is 
jelentősen meghatározza a rendelkezésre álló szabványi háttér. Kitekintve 
az elmúlt évszázad két meghatározó szabványosítási törekvésére, melyet az 
adott  iparág  kezdeményezett,  megemlíthetjük  a  VHS  és  a  Compact 
Cassette rendszereket. Visszakanyarodva a világításhoz pedig essen egy szó 
a DALI világítás vezérlési rendszerről, melyre IEC szabvány vonatkozik (IEC 
60929). Néhány kulcs tulajdonság az említett területekről segít megérteni, 
miért  törekszik  rá  a  gyártók  jelentős  része,  hogy  (ipari-) 
szabványkörnyezetben fejlessze tovább termékeit.

VHS – a szalagoknak és lejátszóknak kölcsönösen illeszkedniük kell 
egymáshoz  (márkától  függetlenül).  Compact  Cassette  –  a  ’70-es  évek 
elejétől  mintegy  30  éven  keresztül  ez  a  rendszer  egyike  volt  a  2 
leggyakoribb  hangrögzítési  lehetőségnek.  DALI  –  ez  a  protocol  lehetővé 
teszi  a  vezérlő  és  az  eszközök  közötti  kétirányú  kommunikációt,  ezen 
eszközök  egyedi  címezhetőségét,  csoportosítását,  valamint  összetett 
vezérlési feladatok ellátását (ún. jelenetek beállítását).
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LED modulokra, ún. LED light engine-ekre hozták létre és fejlesztik 
a  Zhaga  szabvány  környezetet.  Célul  tűzték  ki,  hogy  szabványosított 
illesztéseket  (interface)  definiálnak,  biztosítva  ezzel  a  LED  modulok  és 
lámpatestek egymásközti kicserélhetőségét.

Tevékenységük  kiterjed  ezen  szabványoknak  való  megfelelés 
vizsgálatára  és  tanúsítására,  valamint  a  saját  (Zhaga)  szabványok 
felterjesztésére  hivatalos  Szabványosító  Testület  elé.  Szigorúan 
meghatározott  szabályok  szerint  működik,  biztosítva  ezzel  a  hatékony 
munkát és egyben a Tagok szellemi tulajdonának védelmét. 
Tevékenységüket,  szabványosítási  törekvéseiket  az  eddig  megjelent  8 
specifikáció-család, ún. Könyv (book) tartalmazza:

• Definíciók,  külső  elektronikus  előtétek  mechanikai  illesztése, 
valamint a termális illesztés szempontjai

• Beépített előtétes fejelt LED light engine – 65mm fej
• Külső  előtétes  körszimmetrikus  fénykibocsátó  felület   –  9mm  - 

23mm
• Nagy  intenzitású  LED  light  engine  –  jellemzően  közvilágítási  és 

csarnokvilágító lámpatestekhez
• Külső előtétes fejelt LED light engine
• Kompakt beépített előtétes LED light engine
• Külső előtétes LED light engine beltéri alkalmazásokhoz
• Beépített előtétes fejelt LED light engine – 85mm

Egy új  specifikáció  meghatározásakor egyensúlyra  törekszik  a  különböző 
típusok szükséges és elégséges számának meghatározásánál.
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Az előadásban a következő kérdésekre kaphatunk választ:
• Mi a LED light engine?
• Hogyan definiálja a LED light engine és a lámpatest illeszkedését?
• Mitől „csereszabatos” egy fényforrás?
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