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A téma vizsgálatának indoklása

A belső téri  világítási  berendezések döntő többségében „a fényforrás:  a 
fénycső”. A fényforrások között az újdonság: a LED (ami külső téri világítási 
berendezésekben is használható). Előadásomban a belső téri fénycsöves és 
LED-es berendezéseket hasonlítom össze 3 szituációban:

• I. eset: a meglevő fénycsöves lámpatestben a fénycsövet LED-csőre 
cserélik: ezt az eljárást nevezhetjük fényforráscserének.

• II. eset: a  meglevő fénycsöves  berendezést lebontják, és helyette 
LED-es  berendezést  létesítenek:  ez  nevezhető 
berendezéscserének.

• III. eset: a  tervezett belső térben „a” változatként fénycsöves, „b” 
változatként LED-es berendezést terveznek: ezt az eljárást nevezem 
fénycső-  LED   váltás  nak!

Az  előadás  b  első  részében  a  3  szituáció  műszaki  és  gazdasági 
összefüggéseit  tárgyalom.  A  második  részben  egy  mintapéldán  
bemutatok  egy  irodai  világításkorszerűsítést  fényforráscserével és 
berendezéscserével.
 
Első rész

I. eset

Napjaink  „divatos”  világításkorszerűsítési  eljárása  a  fényforráscsere:  a 
meglévő  fénycsöves  lámpatestekben  a  lineáris  és/vagy  kompakt 
fénycsöveket „LED-cső”-re cserélik (a működtetőeszközökkel együtt). 
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E  csere  előnyei:  teljesítmény-,  energia-,  energiaköltség-megtakarítás, 
továbbá karbantartási idő- és költség-megtakarítás.
E csere hátrányai:

• Ha  az  eredeti  berendezés  még  „garanciális”—elveszti 
jogosítványait.

• Akár „garanciális”, akár nem – megváltozik a fényerősség-eloszlás, 
ezáltal számítógépes  világítástechnikai méretezésre alkalmatlanná 
válik

• Sajátos helyzet alakul ki: a már nem garanciális lámpatestekkel – a 
LED hosszú  élettartama  alatt  –  többször  kell  ismételni  a  le-fel-
átszerelést

• Romlanak azok a műszaki paraméterek, amelyek kizárólag a „LED-
fényforráshoz  (és  működtetőeszközéhez)  tervezett-gyártott    LED  -  
világítótestben lehetnek optimálisak.

II. eset

Az  I.  eset  hátrányaiból  következik  „racionális  megoldásként”  a 
berendezéscsere: a meglévő, erkölcsileg avult (= pl.  drága üzemeltetésű) 
és/vagy  fizikailag  kopott  (=  pl.  sérült)  fénycsöves  berendezésnek  LED-
világítótesttel szerelt berendezésre cserélése.

E csere előnye – az I. esetben felsoroltakon túlmenően – az a tény, hogy a 
felsorolt  hátrányok  egyike  sem  érvényesül.  További  előnyök:  jobb 
lámpatest-hatásfok,  megváltoztatható-javítható  geometriai  elrendezés, 
világítási kapcsolás-szabályozás.
Egyetlen hátrány: drágább a létesítési költsége.

III. eset

2013-ban elérkezett az ideje új létesítmények tervezésénél is a fénycső-LED 
váltásnak!  Arra  viszont  figyelni  kell,  nehogy  „valaki”  a  megtérülés 
időtartam kiszámítását igényelje (vagy próbálja meg).
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Második rész
Irodai világításkorszerűsítés  mintapéldája

Műszaki összehasonlítás

A  lapkövetelmény  :  azonos világítási  feladat  (azonos terület,  tevékenység, 
szabványkövetelmények). A 3 vizsgált berendezés: 

• az alapberendezés az „a”-jelű meglévő berendezés. 
• az I. esetben (fényforráscsere) az összehasonlítandó berendezés a 

„b”- jelű tervezett berendezés.
• a II. esetben (berendezéscsere) az összehasonlítandó berendezés a 

„C”- jelű tervezett berendezés.
(A  mintapélda  a  III.  esetet  nem  tartalmazza.  A  PowerPoint  4  ábrával 
szemlélteti  az   „A—B” és  az  „A—C” berendezés  geometriai  és  műszaki 
adatait.)

Gazdasági összehasonlítás

2-féle számítási módszerrel: 
-- statikus számítási módszer (infláció=kamat=0,0%--esetleg max. 1-2%).
-- dinamikus számítási módszer, ennek alkotóelemei:

• Az ún.  számításba vett  kamatláb (k),  amely  a következő sorozat 
végén van: betéti  kamatláb……. inflációs ráta……hitelkamatláb……
számításba vett kamatláb.

• Az ún. számításba vett időtartam (N),  amelynek hossza az erkölcsi 
avulás (pl. drága üzemeltetés) és/vagy a fizikai kopás (pl. sérülés) 
közötti időintervallum.

A  k-val  és  az  N-nel  kiszámolható  az  ún.  éves  „R”  ráfordítási  költség, 
amellyel  elvégezhető  az  összehasonlítás,  ennek  minősítése:  „takarékos” 
vagy „nem takarékos” a tervezett berendezés.
A  „takarékos”-sal  kiszámolható  a  világításkorszerűsítés  megtérülési 
időtartama: 

tm=f(k,N)
(A  kiszámolt  megtérülési  időtartamok  közötti  eltérés  forrása:  a  2-féle 
számítási módszer.)
Napjainkban  Magyarországon  „tudattalanul”(?)  vagy  tudatosan 
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megtévesztő(!) statikus módszerrel számolni a megtérülési időtartamot  – 
kivétel: a szemléltetés!

• Ha  a  „dinamikus  módszerrel”  számolt  megtérülési  időtartam 
rövidebb az „elvártnál”, akkor minősítése: „gazdaságos”, és – ha a 
csere  indoka  az  erkölcsileg  avult  berendezés  cseréje  „gazdasági 
megfontolásból” –  a beruházó döntése: megvalósítandó a csere! 

• Ha a csere indoka a fizikailag kopott berendezés cseréje „műszaki 
szükségességből”,  akkor  a  „gazdaságtalan”-t  is  kötelező(!) 
kicserélni (akár olcsóbb, de feltétlenül szabványos berendezéssel).

(A PowerPoint táblázattal szemlélteti az „A—B” és az „A —C” berendezés 
műszaki-gazdasági  adatait,  valamint  gazdasági-gazdaságossági 
[megtérülési] számításainak eredményeit, következtetéseit.)

Előadó: Dr. Vetési Emil
dr.vetesi.emil@gmail.com
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