
Készen áll-e a LED technológia a közvilágításban
történõ alkalmazásra?

A piacon elérhető LED termékek száma folyamatosan növekszik, bele-
értve az útvilágításra szánt termékeket is. Vannak közöttük olyanok, me-
lyek jól alkalmazhatóak a feladatra, de minőség és energia hatékonyság 
szempontjából nagyon nagy a szórás a következő okok miatt:

•  LED technológia nagyon gyorsan változik és fejlődik. Új generá-
ciós termékek kerülnek a piacra minden 6-12 hónapban. 

•  A LED-et alkalmazó lámpatestgyártók egy tanulási ciklussal szem-
besülnek, mivel a LED-ek nagyon érzékenyek a hőmérsékleti 
és elektromos körülményekre. A LED-del működő lámpatestek 
konstrukciójánál és gyártásánál nagyon körültekintően kell eljár-
ni. Nem minden gyártó van erre felkészülve! Egyes gyártók 
világítástechnikai tapasztalatok nélkül lépnek a piacra.

•  A LED és a kisülőlámpás világítási technológiák között lényeges 
különbség van. A termékek minőségét összehasonlító és a 
felett őrködő szabványok és tesztelési mechanizmusok ké-
séssel követik a váltást. Folyamatosan jelennek meg új szabvá-
nyok és mérési módszerek, mint pl. az élettartam meghatározását 
leíró LM80 előírás. A termékek összehasonlítása meglehetősen 
időigényes és sok tudást igénylő feladat.

•  A lámpatest és a fényforrás immár egy egységet képez. Az alkal-
mazott LED fényforrások és azok beépítése nem egységes, így 
egy esetleges hiba esetén körülményes vagy lehetetlen egy másik 
gyártmánnyal helyettesíteni. A vásárlói döntés felelőssége ezáltal 
nagyobb, a felhasználó kiszolgáltatottsága erősebb.

LED a közvilágításban
A közvilágításról szóló döntés évtizedekre szól!

A nagyfényerejû LED-ekkel egy teljesen új technológia jelent meg a világítástechni-
kában, mely töretlenül fejlôdik. A gyártók, a kereskedôk, az energia hatékonyságot 
hirdetôk egyre több LED-es terméket dobnak a piacra és ezek egyik célzott területe, a 
nagy darabszámmal rendelkezô közvilágítás.
Új technológiáról van szó, ezért a leendô vásárlóknak körültekintôen kell mérlegel-
niük, mielôtt azok alkalmazásáról vagy beszerzésükrôl döntenek. 

Alapfogalmak

Fényáram: a sugárzott tel-
jesítményből leszármaztatott 
mennyiség, amely az optikai 
sugárzást a szabvány szerinti 
spektrális fényhatásfok szerint 
értékeli 

Jele: φ, φv. 

Egysége: lumen. 
Egyéb utalás hiányában a fény-
áram a világosban látásra vo-
natkozik és a sugárzó spektrális 
sugárzási függvényéből Φe(λ)
ból a következő formulával szá-
mítható
 

Φv =  Km ∫ Φe (λ)V (λ) d (λ)

ahol Φe (λ) a λ és λ+dλ hatá-
rok közé eső sugárzott telje-
sítmény, V(λ) a hullámhossz 
függvényében megadott spek-
trális fényhatásfok népszerű 
nevén a világosban értelme-
zett, „láthatósági függvény”; 
Km a maximális spektrális fény-
hasznosítás = 683 lm/W. Ez a 
sugárzókból a teljes térbe vagy 
annak meghatározott térrészé-
be (féltér, adott térszög stb.) ki-
sugárzott látható teljesítmény 
jellemzésére szolgáló mennyi-
ség.
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Alapfogalmak

Fényforrás: olyan eszköz, 
amely energiaátalakulás ered-
ményeként fényt bocsát ki

Fényhasznosítás: a fényáram 
és a fényforrás által felvett telje-
sítmény hányadosa

Egysége: lumen/watt, jele: η

Lámpatest: készülék a lámpa 
vagy lámpák fényének elosz-
tására, szűrésére vagy átalakí-
tására. A fényforrásokat nem 
tartalmazza, de tartalmazza a 
rögzítésükre és védelmükre 
szolgáló alkatrészeket, eseten-
ként az őket működtető áram-
köri elemeket és a hálózati 
csatlakoztatásra szolgáló alkat-
részeket

LED: a Light Emitting Diode 
rövidítéséből eredő betűszó, 
magyarul világító dióda, félve-
zető alapú fényforrás, műkö-
dése leegyszerűsítve abban áll, 
hogy egy p-n átmenetre nyi-
tóirányú feszültséget kapcsol-
nak, mire mind az elektronok, 
mind a lyukak az érintkezési 
felület felé mozognak és ott 
rekombinálódnak; a rekombi-
náció alkalmával energia sza-
badul fel, ez fény alakjában su-
gárzódik ki
A kibocsátott monokromati-
kus sugárzás hullámhossza 
(színe) a dióda anyagi minősé-
gétől függ; többségüket III. és 
V. vegyértékű elemekből elő-
állított vegyület-félvezetők al-
kotják, amelyekhez a rekombi-
nációs centrumok kialakítása 
céljából adalék-elemet adnak.

LM80: az USA világítástech-
nikai bizottsága (IES) által 
kiadott LED fényforrások 
fényáram-tartásának megha-
tározására (Measuring lumen 
maintenance of LED light 
sources) vonatkozó kvázi szab-
vány.

Energiahatékonyak-e a LED-ek?
A legjobb LED fényforrások fényhasznosítása meghaladja a kom-
pakt fénycsövek fényhasznosítását és eléri a legjobb nagynyomású 
kisülőlámpákét. Ugyanakkor olyan termékek is vannak a piacon, melyek 
fényhasznosítása lényegesen elmarad ezektől. A LED-ekkel elérhető 
legjobb fényhasznosítás folyamatosan növekszik.
A LED, mint fényforrás önállóan nem alkalmas a közvilágításban történő 
alkalmazásra. A megfelelő lámpatest és a körültekintően megtervezett 
és üzemeltetett LED rendszer jelentős hatással van az energiahatékony-
ságra.
A LED fényárama, így energiahatékonysága hőmérsékletfüggő. A LED 
gyártó által 25°C-os morzsahőmérsékleten megadott fényhasznosítás a 
lámpatestbe építve csökken. E termikus veszteség mellett az elektromos 
szerelvények és optikai elemek vesztesége is csökkenti a fényhasznosí-
tást. Ugyanakkor az optikai hatásfok lényegesen nagyobb lehet, mint ha-
gyományos fényforrások alkalmazása esetén. Ebben nagyobb a fejlődési 
potenciál a hagyományos fényforrásokkal összehasonlítva. A világítótest 
fényhasznosítása a LED névleges fényhasznosításának - minőségi ter-
mék esetén - annak 70-80%-a. Az energiahatékonyságot világítótest 
szinten kell mérlegelni, a termékeket ezen a szinten kell össze-
hasonlítani.

Mennyi a LED-ek élettartama?
Ellentétben más fényforrásokkal, a LED-ek általában nem „égnek ki”, ha 
megfelelő körültekintéssel tervezték és üzemeltetik. Működésük során 
folyamatosan vesztenek a fényükből, ahogy a legtöbb jelenlegi fény-
forrásunk is, de azok rövid élettartama miatt ez alig volt észlelhető. A 
LED-ek hasznos élettartamát abban az időtartamban jelöljük, amennyi 
működés után a fényáramuk a kezdeti érték valahány százalékára esik. 
Útvilágítás esetén a tipikus érték 70 és 85% között van. A nagyobb érték 
a jobb. Jelölésére a százalékban kifejezett érték elé írt L betű szolgál (pl. 
L80). Tehát az élettartam megadása csak a fényáramtartás mérté-
kének megadásával együtt értelmezhető, például 50.000 óra L80 
mellett. Egy jól tervezett útvilágítási világítótestbe szerelt LED élettarta-
ma L80 értéknél 50-60.000 óra, ami évi 4.000 óra működést feltételezve 
12-15 év. Honnan tudjuk, hogy az egy-két éve kifejlesztett termék 15 évig 
fog működni? Ennek meghatározására szolgál az USA-béli Energetikai 
Minisztérium által kidolgozott LM80 eljárás. 
Az élettartamot befolyásoló fontosabb tényezők: az elektrosztatikus ki-
sülés elleni megfelelő védelem, az üzemeltetés során fellépő morzsa 
és környezeti hőmérséklet, a meghajtó áram nagysága és időbeli le-
folyása. Ezért van jelentősége a megfelelő hűtési rendszernek, melynek 
hiányában még a kezdetben oly nagy fényáram rohamosan csökken.

A LED-ek hosszú élettartama valóban karbantartás 
mentességet jelent?
Nem. Továbbra is szükséges a lámpatest tisztítása. LED lámpatesteknél 
különösen fontos a megfelelő hűtés fenntartása. Ha a hűtőfelület elpisz-
kolódik a rárakódott por vagy madárürülék miatt és nem úgy van kiala-
kítva, hogy az eső könnyen lemossa, akkor a karbantartás elmaradása 
a lámpatest fényének nem várt csökkenéséhez vagy akár a lámpatest 
meghibásodásához is vezethet. A hosszú élettartam során - kis valószínű-
séggel, de - szükségessé válhat az elektronika cseréje. A tartószerkezet, 
a vezetékezést ellenőrizni, karbantartani kell, hasonlóan más technoló-
giájú lámpatestekhez.
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Hogyan biztosítanak a LED-ek minõségi világítást?
A nagynyomású nátriumlámpás világításhoz képest a LED-ek színhőmér-
séklete hidegebb, „kékesebb”. A LED-ek színhőmérséklete választható. 
Minél nagyobb a színhőmérséklet, annál jobb a fényhasznosítás. Ugyan-
akkor a túl nagy (5000K feletti) színhőmérsékletet a többség kellemetlen-
nek találja, mert hideg érzetet kelt. A fehér fényű LED-ek színvisszaadása 
lényegesen jobb, mint nátriumlámpáké. A bekapcsolás után a LED-ek 
azonnal a névleges fényáramot adják, nincs bemelegedési időszak, 
nincs „újragyújtási” késés. A jól tervezett LED lámpatestek egyenlete-
sebb világításra képesek, anélkül, hogy a környezetbe túl sok szórt fényt 
sugároznának. Ugyanakkor – éppen a jó irányíthatóság miatt - minden 
esetben tervezéssel és méréssel ellenőrizni kell, hogy a kiválasztott 
fényeloszlás valóban illeszkedik-e az adott világítási feladathoz és bizto-
sítja-e a szabványos világítást.
Pusztán az a tény, hogy a LED-ek felületi fénysűrűsége nagy (azaz be-
lenézve nagyon intenzív fényt ad), nem biztosítja azt, hogy az úton jó 
látási viszonyok alakulnak ki. Ezért elkerülhetetlen, hogy LED-del ké-
szült világítások is maradéktalanul teljesítsék a vonatkozó MSZ 
EN 13201 útvilágítási szabvány követelményeit.

Költséghatékony-e a LED-es világítás?
A LED lámpatestek ára lényegesen nagyobb, mint a hasonló fényára-
mú nátriumlámpás lámpatesteké. Minél nagyobb a teljesítmény, annál 
nagyobb a különbség. Ugyanakkor, ha LED-es lámpatest fényeloszlása 
illeszkedik a világítási feladathoz, akkor a lámpatestek osztástávolsága 
vagy teljesítménye csökkenthető, ezáltal energia takarítható meg. A szab-
ványos világítási követelmények teljesülését és az energia-megtakarítás 
mértékét minden esetben számítással kell ellenőrizni. A hosszú élettar-
tam miatt ritkábban kell fényforrást cserélni, de az egyéb karbantartás 
költségével számolni kell. A LED-es rekonstrukció megtérülését az 
élettartam-költség alapján kell megítélni.

Miért nem jók a RETROFIT LED fényforrások
a közvilágításban?
Ha csak a fényforrást cseréljük LED-re, de a lámpatestet változatlanul 
hagyjuk, akkor a fényeloszlás biztosan rosszabb lesz, mint az eredeti és 
meg sem közelíti a LED-ekkel elérhető maximumot. A hűtés rossz hatás-
foka miatt a LED-ek túlmelegszenek, ezért élettartamuk csökken, sokszor 
az eredeti fényforrásnál is kisebb lesz. Az átalakítás miatt a lámpatest 
elveszti eredeti jóváhagyásait, tanúsítványait. A további üzemel-
tetéshez újra kellene azokat tesztelni, amit legtöbbször elmulasztanak. 
Akár áramütés vagy tűzeset is lehet belőle.

Alapfogalmak

Színhőmérséklet: azon feke-
te sugárzó valódi hőmérsék-
lete, amelynek színezete meg-
egyezik a kérdéses sugárzó 
színével 
Használatos a korrelált szín-
hőmérséklet fogalma is, ha a 
vizsgált fényforrás színessége 
nem pontosan egyezik meg va-
lamely fekete sugárzó színessé-
gével.

Színvisszaadás: a sugárzás 
spektrális eloszlásának a hatása 
a tárgyak színes megjelenésé-
re; a tárgyak egy referencia-el-
oszláshoz tartozó színes meg-
jelenésével való tudatos vagy 
tudatalatti összehasonlítása

Világítótest: teljesítménye: a 
világítótest által felvett villamos 
teljesítmény

Világítótest: a lámpatest a 
foglalatába helyezett lámpával 
együtt
Ha félreértést nem okoz, a 
„lámpatest” és a „világítótest” 
megnevezések szinonimaként 
is használhatók. A nemzetközi 
fénytechnikai szótár angol és 
német nyelvű része a lámpatest 
és világítótest megnevezéseket 
nem különbözteti meg.

A LED-re történõ váltás a legnagyobb technológiai forradalom a világítástechnikában az iz-
zólámpa felfedezése óta. Így e kiadvány csak a legfontosabb kérdéseket érintette, azokat is 
egyszerûsített formában. Ha LED-et alkalmazna közvilágításban, akkor a túloldalon található 
követelményrendszer segíthet a megfelelõ minõségû berendezés kiválasztásában. További 
információért kérjük írjon a meevtt@gmail.com címre!
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