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Mi változott, mi igazolódott be és mi nem az elmúlt 5 évben?
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Az ötödik LED konferenciára készülünk. Önkéntelenül kívánkozik a
visszatekintés,  hogy vajon az elmúlt években lezajlott  gyors technológiai
fejlődés  és  a  megszerzett  tapasztalatok  vajon  inkább  alátámasztották  a
szakmai koncepciókat és a széles közönség csodavárását, vagy csak rész-
ben,ezek a leglényegesebbek.  vagy egyáltalán nem.

Nem árulok el titkot, sok tekintetben – ami a technológiai lehető-
ségeket és az üzembiztonságot illeti – a kétségek nem igazolódta be, érde-
mes volt hinni az új fényforrásban. Ez főleg a hosszabb távon várható és
számítható megtakarítási elemek (energia és karbantartási költségek) te-
kintetében mindenképpen igaz, és ez nagyon fontos, hiszen a felhasználó
számára ezek a leglényegesebbek. Na persze nem olyan extrém módon,
nem úgy, ahogy még ma is bepróbálkoznak bizonyítani egyesek, hogy egy
100W NNA lámpatest helyett bőven elegendő ugyanabban a világítási szi-
tuációban egy 30W LED lámpatest…

Néhány ilyen évekkel ezelőtti megállapítás:
„A LED-es lámpatest élettartama alatt az üzemeltetési költsé-
gek sorába legalább kettő, de inkább három drivercserét kell
költségelni”. Azóta a meghajtó egységek gyártói olyan élettar-
tam kísérleteket végeztek, amelyekből egyértelműen az szűr-
hető le, hogy a legújabban piacra került LED-ekkel összhang-
ban 100 ezer üzemóra előtt nem várható jelentősebb arányú
meghibásodás illetve konkrétan élettartamvég. 
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„Figyelembe kell venni, hogy a led, mint fényforrás avulási ér-
téke fizikai adottságaiból következõen, 50-60 ezer üzemóránál
egyszerûen  nem  lehet  jobb  jelen  ismereteink  szerint,  mint
0,8.” 

A piacon már több mint egy éve elérhetők olyan LED-ek is, amelyek
fényáramtartását a gyártó L90 100ezer üzemórára adja meg, de ennél ma-
gasabb minőségű kategóriában akár a 250ezer üzemórát is megigérik. Ha
ezek alapján, az avulási  tényező kiszámítási  képletébe behelyettesítjük a
LED-világítótest paramétereit, akkor a következő eredményt kapjuk: 

LED fényforrás
L-érték szerint

UA (beállt
utak

esetében 1)

FFA (25 évre,
azaz 100 ezer

üó -ra)

LTA
(IP66)

FFT (nem
értelmezhető)

MF

L90-100 000 1 0,9 0,95 0 0,86

Azaz, már 100 ezer üzemórát is tekintve előnyösebb avulási ténye-
zővel kalkulálhatunk, mint néhány éve 50-60 üzemórára vonatkoztatható-
an. Ez utóbbi időtávban tehát nem ördögtől való ma már a 0,9-es vagy akár
magasabb tényező használata sem.

Külön kiemelendő, hogy a világítástechnikai szakma mára egy aján-
lás megfogalmazásával kinyilvánította, hogy a LED-eknek ténylegesen helye
van a közvilágításban. A világítástechnikai terület több aspektusát is felöle-
lő munka eredményeképp létrejött dokumentum megfelelő alapot biztosít
akár a laikusabbak számára is, hogy egy LED-lámpatestnél mire is kell iga-
zán figyelni. De máris látjuk-érezzük, hogy néhol kiegészítésre és továbbfej-
lesztésre is  szorulunk,  hiszen a  technológia,  az elvárások,  a  lehetőségek
még mindig gyors iramban haladnak.

Előadásomban  tehát  a  fentiekhez  hasonló  hitek/tévhitek  össze-
gyűjtögetésére vállalkoztam, bízva abban, hogy érdemes ezeket ismét fel-
idézni és a még élő, esetleges kérdéseket megválaszolni.
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