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A  közvilágítás  energiatakarékos 
korszerűsítésének alternatívája
      Fejlesztésünk  L ED-es fényforrással  és egy saját fejlesztésű szoftver  

alkalmazásával  működtetett világítástechnika.
Működése  lehetséges köztéri vezetékes hálózatról vagy úgynevezett 

szigetüzemben  is . 

Hálózati működtetéshez ,különböző üzemelési alternatívákkal 
kínálva hozzuk forgalomba termékünket.   

  

 a.)    fényáram stabilizálás   ( feszültség ingadozás esetén)

b.)  fényáram beállítás    (szabályzás hálózati feszültség szinttel)

c.)  fényáram szabályzás     (intelligens vezérlés)

 



      A fényáramot, feszültség ingadozás   esetén  

         ~90-310V  között stabilizálja.



A fényáram megrendelői igénytől függően fixen 
szabályozható 

 AC = 185-210 V  feszültség 
tartományban 

2011.10..20.



Világítási időszakon belül feszültség 
szabályzással a fényáramot akár négy  
szakaszban optimalizáljuk.

W = – 70%  ( Lm = 50% )



          Vezérlő elektronika
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A LED diódák min.30% al kevesebb hőt termelnek   -     
működés közben . Mégis a LED es technológia egyik     -    
hátránya,hogy ha üzemelés alatt a diódák túlmelegszenek,       
úgy az nem várt fényáram csökkenéshez vezethet.      
Cégünk ennek megakadályozása érdekében fejlesztett ki a       
technikához használható úgynevezett, „termo     
menedzsment” rendszert. 

Egy beépített szoftver figyeli az előtét egység-        
hőmérsékletét, a LED diódák egyedi,     
és a lámpatest fényszórása közbeni teljes búra        
hőmérsékletét is. 



Intelligens vezérlés
Előre programozott  
szakaszokban mindig az   
igényekhez mért  
fényáramot biztosítja az   
éjszaka folyamán. 

   Nagy fényerő:-   

    Alkalmilag a névleges   
érték 150% át biztosítja. -  

OSRAM vagy CREE   

LED technológiákkal  
dolgozunk . 
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Fényáram szabályzás,  
feszűltség váltással 
-szigetüzemű rendszerben:
Szigetüzemben történő használatkor  a nappali időszakban  kinyert energiát  

speciális SOLAR  akkumulátorokban tároljuk .

A kinyerhető napenergia maximalizálását saját fejlesztésű  MPPT

automatika,-  (munkapont beállító ) töltésszabályzóval optimalizáljuk.

A világítás automata be  és ki kapcsolása  töltésszabályzással, az alternatív 
energiatermelőhöz  (napelemhez) igazítva történik. 

Az éjszakai fényáram szabályzás (automatikus fényerőcsökkentés) beállított 
paraméterek szerint történik, akár az évszakokhoz igazított világítási 
teljesítmény (fényerő) beállítással.

Vezérlő elektronikánk folyamatosan figyeli az akkumulátor feszültségét és egy 
előre definiált függvény felhasználásával, kompenzálja a fényforrás aktuális, 
maximális áramát. Szélsőséges időjárási viszonyok mellet is  akár  72-
órás  önálló működés (autonómia) biztosítható.



Hálózati tápellátás:
Láthatóan nagy a  
fényerő a szín érték      
és a megvilágított   
terület különbsége.  
A lumen a Kelvin és     
a lux értékek   
tekintetében,a régi  
nátrium (Na) és az új     
LED es fényforrás -  
 között. A LED es   -   
fényforrás itt még   
 > 105 Lm/w  
 értékkel bír. 

Nátrium kb. 
2 2300 Kelvin-  

LED kb.  
5500 7000 Kelvin-  



Hálózati tápellátáson a 
fényerő bemutatása:

Egy 120W egy 60W és egy       
12W teljesítményű LED es   -  
fényforrás működés közben.   
( MISKOLC )  

A LED es fényforrás itt már -     
>120 Lm/w  
Manapság ez az érték már     
 150 lumen értéknél jár.   

 
( Miskolc )  

60W



Hálózati tápellátás: 

Egy modern Fémhalogén   
és a LED es fényforrás  -    
szín összehasonlítása 

Fémh.kb.4 5000 Kelvin-  ...

LED

L
LED kb.7000 kelvin  



S zigetüzem -Hibrid rendszer:

 Fém..

Led

Led

Az elektronika elhelyezése itt még      
az oszlop talapzatában található,    
manapság ezt, már jóval kisebb     
akkumulátor mérettel (14 Ah)az   
az oszlopban található.   

24W



         2008 Bp. XI. Költők parkja

        Szigetüzemű  napelemes rendszer

8 W os -  
LED



Nagy teljesítményű fényforrás üzemeltetése 
napelemmel  (gyalogátkelő)

48 W 



  Főbb előnyök 
( saját technika)
-A LED –es fényforrás és szoftverünk alkalmazásával, 

radikális energia és költségmegtakarítás  érhető el.
 Meglévő táphálózati működés esetén akár  60%-os, 

Szigetüzemű működése esetén gyakorlatilag  100%-os (nincs 
üzemeltetési költség)

 Alacsony előtét veszteség
Hálózati működtetésük megbízhatóan  tervezhető, 
-  áttervezhető ,szervizelésük egyszerű. 
Rövid megtérülési idő akár hálózati vagy szigetüzemű
rendszerben

2011.03.22. Hévíz



Főbb előnyök  
(LED-es  fényforrás )
A fényforrás hosszú élettartama (>  50.000 óra)
megbízhatóan tervezhető üzemidő (h)
széles tartományban automatizálható működés
Bekapcsolás után azonnal üzemi állapotában világít
Sűrűn ki/bekapcsolható a fényforrás károsodása nélkül
Egyszerű és karbantartást alig igénylő üzemeltetés
(Nincs szükség több kilovoltos gyújtófeszültségre)

 Széles intenzitás szabályozhatóság 

(0- tól a névleges érték 5- szöröséig)

2011..10.20



2011..10.20

Saját fejlesztésű szoftvert tartalmazó LED technika (24W)    -     



A világító berendezés fénysugárzása min.110°    
fényeloszlása, (terület megvilágítás) egyenletes-     
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A színhőmérséklet ( Kelvin –érték)     
a látható fény egyik jellegzetessége:    

  Na Fémh. LED Ne                                                       
……………stb.  



. .

A szigetüzemű oszlop felállításának egyik lehetősége ….       



.

A beüzemelt   
világító berendezés. 

Kivitelezhető: 
csak napenergia-  

 csak szélenergia-  
hibrid-  

rendszerben.

24W



2011..10.20.

A berendezés 
bekapcsolásához 
elegendő a  
szürkület…
Alkonykapcsolót 
nem 
használunk…..
(energia termelőkhöz  

igazítva)
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    Berzsenyi forráskút .  
        Balatonfüred
(kb.180m²) 1 DB 24W os   -
 fényforrással.



2011..1022. Hévíz

Egy 6m magas oszlop    
egyik rögzítési formája.  
Csúcsterhelhetősége:
0.52Kn kb.150 km/h  



2011.04… .

 Az általunk használt jelenleg jó 
minőségűnek  számító napelem. 
Többféle létezik :
(polikristályos,amorf, monokristályos) 
.

Általában 40 80W közötti teljesítményű, monokristályos napelemeket használunk -      

- Működési kapacitása  - 40 Celsius-tól + 85 Celsius fokig  
- Időjárási viszontagságokból adódó igénybevételek miatti élettartama min. 
25 év 
   (2,5 cm nagyságú jégverésnek ellenáll!)
- Beállítási szög, déli tájolás/ 40° 
-Karbantartási igénye nincs, 
-(30˚ feletti beállítás miatt az esők  által öntisztuló!)



Solar akkumulátor és környezetvédő akkutartó láda            
                 2007

Akkumulátorvédő láda 
- Védettség IP43 től az IP55 -   

Ütésállósága IK10-  
Tűz és lángálló, Természetes- -    

szellőzési lehetőség 

AKKUMULÁTOR (Minősítése CE, TÜV)            
Autonómia szerinti teljesítmény igények alapján-     
60 110, Ah s (72h „autonómia”) SOLAR- -  -     

akkumulátor         
min. 500 x mélykisülés-    
Gondozásmentes- 
Mérete = teljesítmény igény szerint.-     

elhelyezése saját technológia szerint    
Súly15 25kg- -
Akku elhelyezése (-   tároló rekeszben )
Működési hőmérséklet tartományok Celcius +60 /-         
25 Celsius-  
Összességében a termelési hatásfoka 95%-     



Akkumulátor

igény már csak 
14 – 24 Ah 
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L ed mátrix + tükör mátrix Egyedileg reflektorozott

L ED mátrix + egy reflektor

Leggyakrabban használt LED es fényforrásaink  -   



Napelemes rendszerek különböző teljesítményekkel   

8W
24W

32W
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Megtakarítási táblázat:Megtakarítási táblázat: fényáram stabilitási szoftverrel ~90-310V fényáram stabilitási szoftverrel ~90-310V
FényerFényerő ( lm ) egyezőséggel    ő ( lm ) egyezőséggel    
Példa:

adatok 
Meglévőtípus
/DB nettó
teljesítménye

Meglévőtípus
/DB bruttó
teljesítménye

Ajánlott típus
/DB  nettó 
teljesítménye

Ajánlott típus
/DB  bruttó 
teljesítménye

Megtakarítás-W/%

Na 70W Na 87 W LED48W LED52W 35%

Na100 W Na117 W LED60W LED63.5W 43%

Na150 W Na174 W LED96W LED104W 38%

Hgl 80 W Hgl 92 W LED48W LED52W 35%

Hgl125 W Hgl141 W LED96W LED104W 35%
Lámpa db szám összesen:  1/1
Teljesítménykülönbség átlag összesen 
( %  ):

40%
üzemidő / év = kb.4000h



Indukciós fényforrás 
tesztelése.
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     Vertikális turbina 
fejlesztés.
Dr. György Viktor 

Professzor  úr fejlesztése 
alatt.

Felhasználási javaslat a 
körforgalmak egyszerű,

   és hatékony  megvilágítása.
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MultiLED Comfort

MultiLED  Progressive

SPORTÁLYA Világító berendezés  
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