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Az elmúlt évek közvilágítási szakmai fórumainak állandó visszatérő 
kérdése, hogy a jelenlegi,  jellemzően nagynyomású nátrium és kompakt 
fénycső fényforrású lámpatestek milyen LED fényforrású berendezésekre 
válthatók ki, illetve milyen megtakarításra lehet előzetesen kalkulálni. Erre 
a kérdésre azonban – ismerve a hazai hálózati sajátosságokat – nem lehet 
egzakt módon válaszolni. A különféle támogatási források megnyílásával és 
a  technológia  iránti  töretlen  érdeklődés  mégis  megkívánja,  hogy  a 
tapasztalataink alapján erre szakmailag hiteles választ tudjunk adni. 

Az  elmúlt  egy  évben  ennek  érdekében  mintegy  50  település 
hálózatát vizsgáltuk meg, többnyire önkormányzati és tervezői megkeresés, 
szakmai  tanácsadás  céljából,  és  e  települések  összességében  sokszázas 
nagyságrendű  utcáinak  és  világítási  helyzeteinek  vizsgálatával  egy 
statisztikailag  megalapozott  választ  lehet  tenni.  Ha  konkrét  berendezést 
nem is lehet ajánlani, de a várható teljesítményigény nagy valószínűséggel 
megadható.

A  vizsgálatban  külön  kezeltük  a  három  nagy  „áramszolgáltató” 
területét,  hiszen  gyorsan  kiderült,  hogy  a  területi  különbségek  és 
sajátosságok összevonva komolyan torzíthatják a vizsgálat végeredményét. 
Komoly  különbségek  vannak  ugyanis  akár  az  oszlopok  osztásközei,  a 
hálózatok  úttól  való  távolsága  terén,  de  talán  leginkább abban,  hogy  a 
jelenlegi  berendezés  alkalmas-e  az  adott  helyszín  útvilágítási 
követelményeinek kielégítésére.

A vizsgálatban a leggyakoribb nagynyomású nátrium fényforrással 
működő  és  kompakt  fénycsöves  lámpatestek  útfényárama  alapján 
egyszerűen is kiválasztható egy megfelelő útfényáramú LED fényforrással 
működő  berendezés,  azonban  ezeket  az  összehasonlításokat  mindig 
korrigálni  kell  azzal  a  ténnyel,  hogy  sok  esetben  nem  megfelelő 
teljesítményű  lámpatest  került  fel  az  adott  hálózatra,  nem  megfelelő 
kiosztásban.
Egy  egyszerű  példán  keresztül  szemléltethetjük  is  ezt  a  következő 
táblázatban
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Lámpatest (új)
Fényforrás kezdeti 

fényárama (lm)
Útfényáram (lm) Rendszerteljesítmény (W)

KPFCS 36W 
lámpatest

2900 1073 45

1900 lm LED 
lámpatest

2500 1071 29

Megtakarítás: 35 %
1. táblázat Hagyományos kpfcs lámpatest és LED-lámpatest 
összehasonlítása és a megtakarítás számítása útfényáram alapján

Jelenlegi 
lámpatest

Fényforrás kezdeti 
fényárama (lm)

Útfényáram (lm) Rendszerteljesítmény (W)

KPFCS 36W 
lámpatest 
(10 évnél 
fiatalabb)

2900 1073 45

A kiváltó lámpatest 
min. fényárama (lm)

A kiváltó lámpatest 
min. útfényárama (lm)

Teljesítményigény

LED 
lámpatest

3764 2500 41

Megtakarítás: 9 %
2. táblázat Összehasonlítás valós viszonyok között az EDF szolgáltatási 
területén (szabvány szerint ME6 útkategóriára méretezve, 2881 fénypontot  
vizsgálva)

A két összehasonlítás alapján könnyen leszűrhető, hogy a meglévő 
világítás  gyakran  alultervezett  ebben  a  kategóriában,  és  így  az  új 
technológiájú lámpatest mintegy másfélszeres fényhasznosítási előnye és 
az  optikai  hatásfokának  előnyei  alig  jobban  kompenzálják  a  jelenlegi 
lámpatest  korábbi,  helytelen  megválasztásából  adódó  alulvilágítást. 
Továbbá  látható,  hogy  az  ebben  a  kategóriában  elérhető  energia 
megtakarítás  bizonyosan  nem  teszi  lehetővé  a  váltást,  csak  energia 
megtakarításon alapuló finanszírozással.

Az  előadás  további  összehasonlításaiból  kiderül  azonban,  hogy 
természetesen a helyzet nem reménytelen, és igenis van létjogosultsága a 
LED-lámpatestekkel tervezett korszerűsítéseknek, azonban a korszerűsítés 
finanszírozható  és  valódi  megtakarításokat  biztosító körzetének 
meghatározása komoly szereppel fog a jövőben bírni!
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