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Fényáram-szabályozás célja
• Energiamegtakarítás elérése  az egész éjszakán át 

tartó, teljes megvilágításhoz képest. 

Intelligens fényáram-szabályozás :
• Energiamegtakarítás optimalizálása egy vagy több, a 

megvilágítás szintjét befolyásoló tényező  
montírozásával, és a világítótest fényáramának 
szabályozása a vizsgált paraméter(ek) függvényében. 



Mit is jelent az intelligens 
fényáram-szabályozott kültéri világítás?

Intelligens fényáram 
szabályozással ellátott 
világítótest

„Smart” világítótest



Kültéri világításban használt fényáram-szabályozási módok

• STEP DIM

• Analóg (1-10V)

• Virtuális éjfél / idő alapú

[Forrás:Tuner4TRONIC szoftver, egyedi programbeállítás]



Kültéri világításban használt fényáram-szabályozási módok

• DALI 

• DALI2*

• Egyéb (PWM, Power Line. DMX)

• CLO

*DALI2 további információk: 
https://www.digitalilluminationinterface.org/



Mitől lesz Intelligens?

• Adott szituációtól függően akár távolról is szabályozható.

• A vele egy csoportba tartozó világítótestekkel együttműködik

• Központilag gyűjtött adatok

• Felvett teljesítmény / megtakarítás monitorozása

• Rendszer öndiagnosztika, hibajelzés



Inteligens rendszerek

• Külső eszközzel vezérelt, 
vezetékes rendszerek

• Külső eszközzel vezérelt, vezeték 
nélkül kommunikáló rendszerek

• Vezeték nélküli részben vagy 
teljes mértékben integrált 
rendszerek

[Forrás: www.harvardtechnology.com]



Mit kínál egy álltalános intelligens rendszer?

Fényáram-szabályozás beállítása

Világítótest elhelyezkedése



Mit kínálhat egy álltalános rendszer?

Megtakarítás  / Egyéb kimutatások

Diagnosztika



Leggyakrabban elkövetett hibák 

• A megrendelt világítótest nem alkalmas fényáramszabályozásra

• Azonos területen különböző szabályozási módok

• Megrendelői-felhasználói-üzemeltetői szempontból túlzott 
elvárás



Leggyakrabban elkövetett hibák 

• Nem megfelelően szabályozott rendszer

• Nem megfelelő szabályozási protokoll

• A tervezés és a kivitelezés között az igények megváltoznak 

• Utólagosan támasztott igények 

• A beépített rendszer felületes ismerete

• Zárt protokoll, rendszerhez történő csatolás, fejlesztés 
nem lehetséges

• Részben integrált vezérlők miatt az elektromos 
paraméterek megváltoznak



Megfelelő rendszer kiválasztása

• Útszakasz, terület világítási osztályba sorolás

• Milyen rendszer van / rendszert szeretnénk

• Rendszer működése

• Milyen egyéb feladatokra szeretnénk a rendszert felhasználni

• A fényáram szabályozást mikor akarjuk végrehajtani, milyen 
paraméterek alapján.

• Utólagosan fejlesztett rendszer hatása a világítótest 
paramétereire



Köszönöm a figyelmet!

www.hofeka.hu


