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Fót LED-es bemutató parkvilágítás 

LED-es parkvilágító, Napelemes parkvilágítás 

Okos oszlop, Távfelügyeleti rendszer, 

Fénymérés alapján történő ki és bekapcsolás 
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Okos oszlop 

Kettős betáplálás 



Bemutató parkvilágítás 

5. 



Fényviszonyokat figyelembe vevő vezérlési mód 

6. 

Közvilágítási naptár 



 

 

 A fényviszonyokhoz igazodó intelligens vezérlési módok 

lehetőségének megteremtése (megvilágítás mérés alapján 

meghatározott  lux értéknél történő ki és bekapcsolás.) 

 Önkormányzati igény alapján változtatható 

 Méréssel, távfelügyelettel együtt:  

 csoportos hibák gyors felismerésével javul a szolgáltatás 

minősége és az önkormányzatok/lakosok elégedettsége 

 éves fogyasztás, költség prognosztizáció 
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ECLIPS Control rendszer 

8. 



LED-es lámpatest üzemeltetés 

9. 

Mit ???? Hogyan ???? 

Mivel ???? Ki és 

mennyiért 

???? 



 A hagyományos lámpatest üzemeltetéstől lényeges eltérés 

 A LED-es világítótestek hibáinak döntő többsége a helyszínen 

nem  vagy csak részben javítható. 

 LED-es világítótestek helyszíni javítása: 

 Meghajtó egység cseréje 

 Teljes szerelvénylap csere 

 Komplett lámpatest cseréje  

 

 Üzemeltetők részére új ismeretek szükségesek!! 

 

10. 

Hogyan??? 



 Világítótest pontos típusának nyilvántartása oszloponként. 

 Előtét (típus, meghajtó áram) 

 Tükör, lencse (világítási paraméterek) 

 Hibacím alapján a javítandó lámpa azonosítása! 

 

 Pontos, oszloponkénti nyilvántartás nélkül a LED-es világítótestek 

későbbi javítása lehetetlen!!! 

 

 

 

 

 

11. 

Mit ???? 



 Van-e az üzemeltetőnél cserealkatrész vagy csere lámpatest? 

 Van-e a piacon cserealkatrész vagy csere lámpatest? 

 Az adott világítótesthez az élettartam alatt létezik-e kompatibilis 

csere alkatrész? (ugyanolyan fényeloszlású, teljesítményű, 

fényhasznosítású világítótest, LED panel, meghajtó) 

 A LED-es világítótestek javításához a sokféle típus és teljesítmény 

miatt szinte lehetetlen csere alkatrész raktározásáról 

gondoskodni! 

 A javításhoz szükséges alkatrész, világítótest beszerzésének 

mennyi az átfutási ideje             hibaelhárítási idő? 

12. 

Mivel ???? 



 Ki?  Közvilágítási engedélyes! 

 Mennyiért? 

 Nyilvántartás vezetésének költségei 

 Hiba jelentő fenntartása 

 Javítás költségei: 

 Hibahely adatainak ismerete 

 Munkaóra 

 Gépjármű költség 

 Javításhoz felhasznált anyag díja  

 

 

13. 

Ki és mennyiért ?? 



Összefoglalás 

 A tapasztalatok alapján nem mindig okozott osztatlan sikert a 

LED-es korszerűsítés. 

 Működnek meglévő rendszerek amit meg lehetne nézni 

tapasztalat szerzés céljából. (Beruházás megkezdése előtt) 

 Próba világítás 

  Álom vagy valóság? 

14. 

LED-es 

korszerűsítés 

szakmai alapon 



 A LED-es világítótestek üzemeltetése mind a felhasználók mind 

az üzemeltetők számára új kihívásokat jelent és az üzemeltetési 

gyakorlatban teljes körű szemléletváltást igényel.  

 A későbbi üzemeltetési költséget alapvetően befolyásolja a 

megfelelő világítótest és megbízható beszállító kiválasztása.  

 Az üzemeltetőknek alkalmazkodniuk kell a megváltozott 

igényekhez, technológiához. 
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 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


