
VILLAMOS (VILÁGÍTÁS) TERVEZŐ 

és

 
A LED (LÁMPATEST)



VILÁGÍTÁS TERVEZŐ    →



LED FÉNYFORRÁS              –                LED LÁMPATEST



Megrendelő → Építész tervező → Villamos tervező



Megrendelő → Építész tervező → Villamos tervező

LED „ELADÓ” → Megrendelő →

Építész tervező → Villamos tervező



EGY MINTA PÉLDA AZ INTERNETEN MEGTALÁLHATÓ ANYAGOK KÖZÜL:

LED szögletes álmennyezeti panelek széles választéka

Típusok:cmxcm

30x30 hideg,meleg

60X60 hideg,meleg

30X60 hideg,meleg

120x30 hideg,meleg színhőmérséklettel.

Kiszolgálás raktárról, CE megfelelőségi, 2 év garancia!

Energiatakarékos,esztétikus,modern és korszerű!



Megrendelőnek átadott ajánlat (részlet): 

A  FÉNYCSÖVES LÁMPATEST

beépített fényárama 2*4450 lm = 8900 lm, 

a lámpatest hatásfokát figyelembe véve (~80%) 7120 lm, 

a lámpatest felvett teljesítménye 115W/lámpa (EVG előtéttel), 

azaz összesen: 67045W.



A LED LÁMPATEST

A fényáram közel a fele a fénycsöves lámpatestének. 

Ekkor valami kétség támad, tényleg egyenértékű-e a javasolt megoldás. 

Erre válasz lehet, ha ellenőrző számításokat végzünk…. ha tudunk!

A katalógust böngészve találunk olyan lámpatestet, melynek fényárama 

megfelelő:

A villamos teljesítmény ekkor: 52470 W



VÉGRE A FELADAT:

KIS IRODA:

NAGY IRODA:



A számítást elvégezve, az alábbi eredményeket kaptuk:

T5 fénycsöves  parabolatükrös fényterelő-rácsos 2x54W lámpatest

3 db lámpatest

6 db lámpatest



A számítást elvégezve, az alábbi eredményeket kaptuk:

LED 58W lámpatest

2 db lámpatest

6 db lámpatest



A KÖZLEKEDŐ FOLYOSÓ (RÉSZLET):

A számítást elvégezve, az alábbi eredményeket kaptuk:

Kompakt fénycsöves  mélysugárzó 2x18W lámpatest (14 db)

LED mélysugárzó 12,5W lámpatest (14db)



A korábban bemutatott LED panelekkel a forgalmazó is elvégezte a számítást:

LED 45W lámpatest az irodaterületre (kis iroda)



A korábban bemutatott LED panelekkel a forgalmazó is elvégezte a számítást:

LED 12W lámpatest a közlekedőfolyosóra



Sportuszoda folyosó világításának a számításai kompakt fénycsöves és két különböző LED mélysugárzóval: 



Megállapítások:

- A beépített darabszán jelentősen változik – csökken – a LED lámpatest alkalmazásakor 

-A fajlagos m2/100 lx-ra vetített teljesítmény mutató is jobb a LED lámpatest alkalmazásakor 

(a két LED lámpatest közötti különbség elhanyagolható):

darabszám: 12 → 6 db ~1:2 az arány

m2/100lx érték: 8,51 → 2,43 m2/100lx ~1:3 az arány

bekerülési költség: 28,65 € ← 157,54 € ~1:5 az arány

A LED-EK ALKALMAZÁSA JÁRHATÓ, 

SŐT JÓ ÚTNAK BIZONYUL, 

ELŐFELTÉTELEK VISZONT:

AZ ADOTT LÁMPATESTEKRŐL MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ MŰSZAKI ADATBÁZIS ÁLLJON 

RENDELKEZÉSRE!!!

(… és a beszerzési ár is elfogadható legyen!)

KONKLÚZIÓ:



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Rajkai Ferenc

vezető tervező/ügyvezető

2014. 02. 04.


