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Miről szól a beltéri világítás, mivel foglalkozunk a továbbiakban?

A belsőtéri világítás tervezése 3 különböző területen történő bemutatása

■ Iroda 

■ Raktár csarnok, általános munkacsarnok

■ Múzeum



ÁLTALÁNOS ISMERETEK



■ Milyen világítást tervezzünk ?

➢ az adott emberi tevékenységnek megfelelőt 

➢ energiatakarékosat (energiahatékonyság!)

➢ előírásoknak megfelelőt

➢ a belső kialakításhoz illeszkedőt (belsőépítészet!)

➢ Az energiatakarékos világítás:

Ez akkor igaz, ha számítással
kimutatható, hogy két világítási
megoldás közötti különbség – egyenlő
megvilágítási paraméterek mellett – a
felhasznált villamosenergiában
kimutatható megtakarítás érhető el

➢ Emberi munka számára értékes megvilágítás:

- Nem okoz fiziológiai elváltozásokat,
(álmosság, gondolkodás lassulás ,
pontatlanság, szem fáradtság stb.)

- Megfelelő megvilágítási szintet biztosít

- Nem kápráztat

- Megfelelő kontrasztosság



Szakmai előírások
3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 
minimális szintjéről
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről (OTÉK) 
MSZ EN 12464-1:2012
28/2005 (XII.28) FMM-EüM együttes rendelet módosítja a 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes 
rendeletet, amit a 28/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet tovább módosít, így a 3/2002.(II.8.) 
SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 
szintjéről az alábbiakat rögzíti
„(2) Azokon a munkahelyeken, ahol állandó munkavégzés folyik, a munkavégzés
jellegének és körülményeinek, a helyiség rendeltetésének és az ott végzett tevékenységnek 
megfelelő világítást kell biztosítani. A világítás mennyiségi, minőségi jellemzőit nemzeti 
szabvány határozza meg.”
Az OTÉK előírja a mesterséges világítás létesítését: 53. § (2) Az építmények megvalósítása 
során biztosítani kell
a) a helyiségek rendeltetésének megfelelő szellőzési, fűtési, természetes és mesterséges 
megvilágítási lehetőséget,

MSZ EN 12464-1:2012 szabvány a mesterséges világítás műszaki követelményeit írja elő, a 
tervezett mesterséges belsőtéri világításra vonatozóan:
- megvilágítás szintje (Em)
- megvilágítás egyenletessége (Emin/Em)
- káprázás (UGR érték)
- színvisszaadás (Ra)
A követelményeket táblázatos formában tartalmazza a szabvány:

Speciális követelmények: 
fényszín (színhőmérséklet)



IRODA VILÁGÍTÁS



A világítás tervezése során az eredményt befolyásoló tényezők

- a helyiség mérete

- a munkahelyek elrendezése

- a felületek kialakítása, reflexió figyelembevétele



A káprázást a látszó nagy felületi
fénysűrűséggel rendelkező fényforrások okozzák!
Kerülni javasolt az irodai világításoknál a látszó
fényforrást tartalmazó lámpatesteket!

A helyiség méretét vizsgálva beszélhetünk:

■ kis légterű irodákról

■ nagy légteres irodákról

A mesterséges világítás tervezésénél azért kell
figyelemmel lenni erre, mert nemcsak a
megvilágítási szint igény növekszik, hanem az
egyes lámpatestek okozta káprázási veszély is
növekszik.



Az egyes zónák kialakítása a szabvány
megfogalmazása szerint:

1 - Munkaterület

2. – Munkaterület közvetlen környezete

3. – Háttérterület

Az előírt megvilágítási értékek:

300-500-750-1000 lx

1. munka terület

300 lx

500 lx

750 lx

1000 lx

egyenletesség: ≥ 0,6-0,7

3. háttér terület

a közvetlen környezet 

1/3-a.

egyenletesség: ≥ 0,1

2. közvetlen környezet

200 lx

300 lx

500 lx

500 lx

egyenletesség: ≥ 0,4

Az állandó munkavégzésre szolgáló helyiségekben az átlagos
megvilágítás a teljes területre vonatkozóan min. 200 lx kell legyen!



elrendezés

munkaterület

Munkahelyek elrendezése, munkaterületek kijelölése - kis iroda:



Munkahelyek elrendezése, munkaterületek kijelölése - nagy irodaterület:

elrendezés

munkaterület



Munkahelyek elrendezése, munkaterületek kijelölése, nagy irodaterület:

elrendezés

munkaterület



- LED lámpa álmennyezetben
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ÖSSZEHASONLÍTÁS:
2017:

100lm/W
9,26W/m2

1,7W/m2/100lx

2016:
95lm/W

8,33W/m2

1,6W/m2/100lx

T5 fénycsöves T5 fénycsöves T5 fénycsöves LED LED

Eav teljes felület lx 433 438 378 496 / 406 452 / 407

Egyenletesség U0 0,285 0,384 0,227 0,269 / 0,272 0,311 / 0,284

Eav munkafelület lx 521 519 501 595 / 587 539 / 547

Egyenletesség U0 0,628 0,676 0,607 0,631 / 0,487 0,634 / 0,55

Lámpatest db 2 (2*49W) 3 (2*49W) 2 (2*35W)
3 (1*68W) /  

2 (1*61W)

3 (1*55W) /

2 (1*58W)

Élettartam h 20 000 20 000 20 000 50 000 50 000

CRI ≥ 85 85 85 80 80

Fényhasznosítás lm/W 90 90 90 70 / 100 lm/W 70 / 95lm/W

Lámpatest hatásfok % 63 69 97 100 100

W/m2 12,27 13,84 9,03 11,81 / 7,04 9,55 / 7,06

W/m2/100 lx 2,83 3,09 2,39 2,38 / 1,74 2,11 / 1,74

2016:





Bármelyik megoldással lehet – számszakilag – megfelelő világítást létesíteni

Itt lép be az energia hatékonyság, ezt is össze kell hasonlítani

Az irodavilágításban még/már fénycsővel/LED-del lehet megfelelő komfortot létrehozni, de a gyártók m-
gyakorlatilag – nem gyártanak fénycsöves lámpatesteket!

DE!!! Csak olyan lámpatestet ajánlott használni, melynek vannak műszaki adatai,

SZÁMÍTÁST  LEHET VELE KÉSZÍTENI!!!

LED lámpatest tulajdonság: L80/B10 és üzemóra

Kerüljük a látszólag
megfelelő, de nem      ►
ellenőrzött adatokat!



Fontos vizsgálni a színhőmérsékletet is, hiszen ez a vizuális komfortot befolyásolja.

Általános elvként elfogadható, hogy minél magasabb a megvilágítási szint, azzal együtt növelni kell a 

színhőmérsékletet.
Az irodai világításnál szokásos érték 3000 – 4000 K érték választása.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy nagy mértékű természetes világítás
esetén (pld. üveghomlokzatok) a magasabb érték választása javasolt.



RAKTÁR, 
ÁLTALÁNOS MUNKACSARNOK 

VILÁGÍTÁS















Elvárt paraméterek:
• Megfelelő látáskomfort
• Hosszú (stabil) élettartam
• Üzembiztos kivitel
• Megfelelő optikai 

tulajdonságok
• Alacsony üzemeltetési költség

Nátrium Fémhalogén T8 VVG T8 EVG T5 LED sáv LED csv

E av 275 251 243 243 226 235 217

Min / átl 0,41 0,43 0,56 0,56 0,58 0,37 0,53

Szükséges 
lámpatest 15 28 48 48 42 48 24

Élettartam* 30 000 12 000 12 000 18 000 20 000 50 000 50 000

CRI < 25 70-90 83 83 85 80 80

Fényforr. 
fényhaszn 120 80-100 80 90 105 80-115 80-115

Lámpatest 
hatásfok 79 68 80 80 98 100 100

W/m2 4,28 7,98 6,15 5,28 4,45 2,59 / 3,0 3,36

W/m2/100lx 1,55 3,18 2,52 2,17 1,97 1,1 / 1,56 1,56

2017:
166lm/W
2,3W/m2

1,01W/m2/100lx

Magas raktár
50m x 20m bm 11m

Fpm 10,5m
Avulás: 0,8

Munkasík: 0,85



MÚZEUM VILÁGÍTÁS



Minőségi elvárások a kiállítóterekben

■ Fény minősége

■ Világítási megoldások

■ Kialakítás módja

■ Szabályozhatóság

■ Műtárgyvédelem

Fény minősége

■ Színvisszaadás

■ Színőmérséklet

■ Vizuális komfort

■ Alkalmazott fényforrások

Színvisszaadás

A műtárgyak valósághű 
megjelenítése, bemutatása miatt 
fontos, hogy a fényforrások 
színvisszaadási indexe Ra>90

Vizuális komfort kontra kiemelések
Látványos kiemelés:1:5, 1:10
Alacsony szintű általános világítás
Fontos a jó káprázáskorlátozás
Megfelelő világítási pozíció
Megfelelő optikák alkalmazása

Természetes fény korlátozása a kiállítótérben
Közvetlen napfény nem érheti a műtárgyakat!
Az ablakon 1000-100.000lx juthat be a 
helyiségekbe!

Oval flood

félérték szög: Pl.: 16°/60°

Lencsés falvilágító

Közepes

félérték szög : 25°-35°

Széles

félérték szög : >45°

Igen keskeny

félérték szög: <10°

Keskeny

félérték szög : 10°-20°



LED alkalmazások körültekintést igényelnek

elvárások

■ Színvisszaadás Ra>90

■ Színhőmérséklet 3000K, 4000K

■ Kromatikus aberráció a széleken egyenletesség a teljes 
megvilágított felületen

■ Fényáram, fényhasznosítás >90lm/W

■ Élettartam 50.000óra L80/B10

■ Szabályozhatóság

Szabályozhatóság:
Kiállítás-rendezéstől függően szükség 
lehet fényszabályozó rendszerre. 

Drágítja a beruházást, szolgálja a 
műtárgyvédelmet és egyben vonzó 
látványosság is lehet.

A költségvetésben a programozást 
külön tételként kell szerepeltetni!





Köszönöm a figyelmet!
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