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Az 1990-es évek végén elkezdődött  és napjainkban már lezárult
közvilágítás  korszerűsítési  hullám  hatására  Magyarországon  napjainkban
már szinte mindenhol korszerű, energia takarékos fényforrással  üzemelő
lámpatestek szolgáltatják a közvilágítást. 

A folyamatosan megjelenő energia megtakarítást jelentő technoló-
giák és az önkormányzatok szűkös anyagi helyzete azonban további energia
megtakarítást célzó beruházásokat generál.

Évekkel korábban megjelentek a LED-es lámpatestek a közvilágítás-
ban, amelyek kipróbálásában úttörő szerepet játszott az Elmű/Émász Társa-
ságcsoport. 

2009-től folyamatosan teszteltünk LED-es lámpatesteket hálózata-
inkon:

• Miskolc, Piliscsaba LED-es lámpák,
• Margitsziget futókör 
• Miskolc távfelügyelettel egybekötött LED-es lámpatestek, 
• Gödöllő távfelügyeleti rendszer
• Szentendre összehasonlító mérések 6 gyártó 18 lámpatest

2012-ben több gyártó is elkezdte a meglévő lámpatestekbe építhe-
tő LED-es  egységek gyártását.  Ezeket  elsősorban a  kisebb teljesítményű
lámpatestekhez ajánlották a gyártók, hiszen a nagyobb lámpatestek esetén
a LED-ek hűtésének a meglévő lámpatest ház konstrukciók nem felelnek
meg.

2013-ban Sajóivánkán az Émász és az Önkormányzat közös finanszí-
rozásában kipróbálásra kerültek az un. LED maszkok. A technológia lénye-
ge, hogy a meglévő lámpatestekből csak a lámpatest háza marad az összes
többi egység kiszerelésre kerül (komplett szerelvénylap, búra) és helyette
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kerül  beépítésre  a  LED-es  egység,  amely  tartalmazza  a  LED-eket,  a
meghajtó egységet, a burát és a tömítést is.

A projekt során 82 db különböző típusú és teljesítményű (11 W, 24
W, 36 W) lámpatest került átalakításra LED maszkkal. 
Az előadásban bemutatásra kerül a projekt műszaki tartalma, az összeha-
sonlító mérési eredmények és azok kiértékelése.

Előnyök:
• A LED.es egység beruházási költsége jóval kisebb mint egy komp-

lett LED-es lámpatest költsége.
• Olcsóbb és gyorsabb kivitelezés. 
• Energia takarékos, jobb megvilágítást eredményező beruházás.
• A meglévő jó állapotú lámpatest házak további felhasználása.
• A 1x11 W-os és 2x11 W-os lámpatestek korszerűsítésének szinte

egyetlen lehetséges korszerűsítése.
Kockázat: 

• A lámpatest  ház  és  a  LED-es  egység  helyszíni  összeszereléséből
adódhatnak konstrukciós hibák.

• Lámpatest minősítésének kérdései.
• A meglévő lámpatestek átalakításának esetleges jogi kockázata.

Összefoglalás:
A projekt során próbáltunk tapasztalatokat szerezni az új technoló-

gia előnyeit, hátrányait illetően. A helyszíni tapasztalatok alapján megálla-
pítható, hogy a technológiának lehet létjogosultsága, de a ma még a kocká-
zatokat jelentő problémákra a széles körű alkalmazást megelőzően meg-
nyugtató megoldást kell találni mind műszakilag, mind jogilag.
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