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Előzmények

Távfelügyelettel egybekötött LED-es közvilágítások az ELMŰ/ÉMÁSZ 

Társaságcsoportnál:

> 2011: Miskolc

> 2012: Gödöllő

> 2013: Hejőkeresztúr

> 2014: Szentendre

> 2015: ???
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Hejőkeresztúr



2014 Szentendre

> Az ELMŰ/ÉMÁSZ Társaságcsoport, a GE Hungary és 

Szentendre város önkormányzata 2014 év elején 

együttműködésben állapodott meg egy Magyarországon teljesen 

új technológiának számító közvilágítás vezérlés kísérleti 

megvalósításában.

> Az egyeztetést követően tavasszal megkezdődött a projekt 

előkészítése, a helyszín kiválasztása, a tervezés, lámpatest 

gyártás.

> A kivitelezésre 2014 év végén került sor.
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> A projekt során két utcában kerülnek lecserélésre a 

közvilágítási lámpatestek:

> Barackos út és Kálvária út: 86 db 70 W-os nátrium lámpatest 

cseréje 72 W-os LED-es lámpatestre a hozzátartozó 

mozgásérzékelővel.

> Kálvária tér: 14 db kompakt fénycsöves lámpatest cseréje   

42 W-os LED-es lámpatestre a hozzátartozó 

mozgásérzékelővel.

Műszaki tartalom



Kommunikáció

Ellenőrzési, karbantartási

és üzemi adatok

Szegmens vezérlő

Kétirányú RF kommunikáció

GPRS modem

Szenzor-szenzor és

Rendszer kommunikáció

Központi Menedzsment 

Rendszer (CMS)

Paraméterek beállítása

Üzemi adatok gyűjtése

Számítógép

Világítás vezérlő

Kétirányú RF kommunikáció

Szenzor-szenzor és

Rendszer kommunikáció

forrás: Comlight



A rendszer azonosítja az elhaladó objektum fajtáját, majd ez alapján 

optimalizálja a megvilágítást

Adaptív megoldás

GPRS

GPRS/3G/LTE

CMS

forrás: Comlight



Beállítási lehetőségek
> Állítási lehetőség:

> Felszabályozási, leszabályozási teljesítmény 

> Felszabályozási, leszabályozási idő

> Csúcsforgalmi időszak beállítás

> Egy lehetséges beállítási példa:

> Gyalogos: 20%   50%  1+1 oszlop 30mp visszaszabályozási idő

> Autós: 20%   80%  1+5 oszlop 30mp visszaszabályozási idő

> Zebra: 50 %   100%

> Az esemény vezérli, nem időbeli beállítás !!!!

8. OLDAL



Adaptív megoldás a gyakorlatban
> 2014 év végén megkezdődött a próbaüzem Szentendrén

> 2015 januárban élesítve lett az adaptív rendszer

> Beállítások ( 1. lépés):

> Nyugalmi állapotban 55%-os dimmelés, kivéve zebra, kereszteződés

> Mozgás esetén felszabályozás 100%-ra

> Várható végső beállítások: 

> Nyugalmi állapotban 25-30%-os dimmelés ?

> Gyalogos mozgás esetén felszabályozás 50-60%-ra ?

> Jármű forgalom esetén felszabályozás 70-80%-ra ?
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Megvilágítás előtte-utána

Átlag megvilágítás Egyenletesség

előtte utána előtte utána

Barackos út 10,55 19,65 0,21 0,14

Kálvária út 7,24 21,95 0,0 0,17

Kálvária tér 0,84 7,32 0,0 0,08
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LED-nátrium



Megtakarítás, megtérülés

> Az energia megtakarítási lehetőséget a rendszer alapját képező 

két elem adja: a legújabb fejlesztésű magyarországi LED-es 

fényforrás és a hozzá kapcsolódó mozgásérzékelős kültéri 

világításvezérlő

> LED-es korszerűsítés kb. 50%

> Szabályozás: csak akkor, ott és annyi ideig, amennyi fényre 

szükség van. 

> ...? % ( autós, gyalogos forgalom sűrűsége, beállítások)

> Megtérülés? Az előzőek és a beruházási összeg függvénye.
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Összefoglalás

> A cél: választ kapni arra, hogyan lehet az utcai világításra fordított 

energiafelhasználást oly módon csökkenteni, hogy emellett a 

közlekedés biztonságát befolyásoló tényezők ne csökkenjenek.

> Hogyan működik az adaptív vezérlés a gyakorlatban?

> Mire használható még a rendszer a világítás vezérlésen kívül:

> Forgalomszámlálás

> Smart City-hez való adaptálás (eseményvezérelt forgalom 

irányítás)

> Adaptív vezérlés és a világítási szabvány illeszkedése?!
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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