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A természetes világítás kihasználása automatizált 
épületvilágítási rendszerekben 

 

A villanyszámla 30–50%-a a világításra megy el, a természetes fény kihasználása tehát a Nap 

energiájának egyik legegyszerűbb, legközvetlenebb és leghatékonyabb felhasználása az energia-

felhasználás csökkentésére. Összeállításunk a természetes fénynek az épületek belsejébe való beve-

zetésére szolgáló különféle módszereket, valamint a legkorszerűbb elektronikus fényszabályozási 

módszereket ismerteti. 

 

Tárgyszavak: világítástechnika; természetes világítás; fénycsőelőtét; megvilágítás; fényérzékelő; 
szabályozás. 

 
Az átgondolt világításmenedzsment segítségé-

vel nemcsak takarékoskodni lehet a villamos 

energiával, hanem növelni lehet a felhasználók 

kényelemérzetét is. A legújabb eszközökkel a 

természetes világítás felhasználása révén kitű-

nő világítási viszonyok létesíthetők az épüle-

tek belsejében is, egyben csökkentve a mester-

séges világítás mennyiségét. Ez egyúttal meg-

felel az emberek természetes igényének, ami-

nek következtében előnyösen hat az egészség-

re és a munkateljesítményre. A természetesen 

megvilágított épületek emberi használatra job-

ban megfelelnek, és bennük olyan fényforrá-

sokat, színeket, textúrát lehet kialakítani, ame-

lyekre az emberek kedvezően reagálnak, job-

ban érzik magukat az ilyen környezetben és 

javul a teljesítményük. 

 

Ezen túlmenően a világítási rendszerek össze-

kapcsolása a többi épületgépészeti berendezés-

sel az épületautomatizálás fontos része. A ke-

reskedelemben már kapható legkorszerűbb 

eszközök, mint például az elektronikus sötétí-

tést (dim) lehetővé tevő fénycsőelőtétek és 
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szabályzók, a vezérelhető fényáteresztő képes-

ségű ablakbevonatok, motorizált redőnyök és 

árnyékolók, másrészt a természetes fényt az 

épületek belsejébe továbbító rendszerek 

(„daylight harvesting”) lehetővé teszik a ter-

mészetes fény növekvő alkalmazását. 

 

Svájc példáját véve, az ország összes vil-

lamosenergia-fogyasztásának mintegy 12%-át, 

6 milliárd kWh-t teszi ki a világítás. Mivel a 

berendezések nagy része nem áll a technika 

mai színvonalán, a korszerűsítéssel elérhető 

megtakarítás a világítási célú fogyasztás 50%-

ára becsülhető, ami több, mint a Mühleberg-i 

atomerőmű egész éves termelése. Az Európai 

Unióban körülbelül 300 milliárd kWh a világí-

tási célú villamosenergia-fogyasztás, aminek a 

fele ugyancsak megtakarítható lenne. Gyakran 

azonban ennél is nagyobb a megtakarítási le-

hetőség: kiindulva abból, hogy a jelenlegi T8 

típusú fénycsöveket (8/8”, azaz 1” átmérőjű 

cső) korszerűbb világítótestekre lehet cserélni, 

modern tükrös armatúrába lehet szerelni, el 

lehet látni elektronikus fénycsőelőtéttel – már-

is 50%-kal csökkent a fogyasztás. Ám ha a 

legkorszerűbb (T5, azaz 5/8” átmérőjű) fény-

csövet használja a tervező, ún. „cut-off”-

előtétet alkalmaz, valamint a természetes fényt 

érzékelő és a helyiségekben a személyek je-

lenlététől függő szabályozással egészíti ki a 

rendszert, akkor a megtakarítás a 80%-ot is 

elérheti.  

Egy jellegzetes kereskedelmi, ipari vagy in-

tézményi épület esetében a világítás a teljes 

villamosenergia-fogyasztás 30–50%-át teszi 

ki. Itt a természetes világítás felhasználása 

a legjobb lehetőség a takarékosságra, hasz-

nosságra, megtérülési rátára. A természe- 

tes világítási rendszerek növelik a gazda- 

sági eredményt, megnövelve ezzel a vagyon 

értékét. Amerikai példát véve, egy 200 000 

négyzetláb (kb. 20 000 m2) nagyságú iroda-

épület működési kiadásainak négyzetlában- 

ként 0,75 USD (kb. 7,5 USD/m2) nagyságú 

csökkentése a világítási megtakarítás révén 

éves szinten 150 000 USD működési költség-

csökkentéssel járhat, persze a helyi villamos-

energia-áraktól függően. 10 százalékos megté-

rülési hányadot feltételezve és az éves nyere-

ség alapján számítva az épület értéke 1,5 mil-

lió dollárral meg fog nőni. A természetes vilá-

gítás bevezetése tehát nagyon rövid idő alatt 

megtérül. Az USA-ban az épülettulajdonosok 

a pénzügyi előnyök eléréséhez, a beruházás 

finanszírozásához számos állami és áramszol-

gáltatói ösztönző programot használhatnak 

ki. A megtakarításból visszafizethető a beru-

házás, és a továbbiakban folytatólagosan hasz-

not hoz.  

 

Nemcsak a megtakarításról van azonban szó, 

hanem: 

• a világítás önműködő kapcsolásáról, sötétí-

téséről, vezérléséről, 
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• a helytől függő, a megvilágítás hangulatát 

figyelembe vevő szabályozásról, és 

• a kapcsolatról a többi épületgépészeti be-

rendezéssel. 

 

 

A gázkisülésű világítótestek 
szabályozásának lehetőségei 
 

A gázkisülésű fényforrások áram–feszültség 

jelleggörbéje az 1. ábra szerint alakul. A gyúj-

tófeszültség függ a töltőgáztól, annak nyo-

másától és hőmérsékletétől. Begyújtás után 

az áramot korlátozni kell. Korábban ezt egy 

induktív előtéttel oldották meg, ez a rend- 

szer azonban nem teszi lehetővé a fényerő 

csökkentését: a feszültség csökkentésével egy 

ideig egy kevéssé csökken ugyan a kibocsá- 

tott fény, a minimális feszültség elérésekor 

azonban kialszik a lámpa, és újra kell gyúj- 

tani. Egy hagyományos eljárásban az elekt-

ródokat egy transzformátorral folyamatosan 

fűtik, így a gyújtófeszültség és a fényáram 

csökkenthető, az elérhető csillapítási arány 

1:3000.  

 

Ma már nem ezt a megoldást használják, ha-

nem elektronikus előtéteket. Ez a megvilágítás 

minőségének javításával együtt takarékosko-

dik az energiával, a beruházás rövid idő alatt 

megtérül. Ebben a megoldásban a 230 V/50 

Hz-es váltakozó feszültséget az előtét egyen-

irányítja, és inverterrel 30 kHz-es váltakozó 

feszültséget állít elő. A nagyobb frekvencia 

10%-kal megnöveli a fénykibocsátás hatásfo-

kát. Bekapcsolás után a lámpa spirálját adott 

ideig előfűtik, ezután következik a gyújtás. Ez 

a meleg start növeli a lámpa élettartamát is. Az 

áramot ezután egy kis fojtótekercs korlátozza. 

A korszerű előtétkapcsolások az ún. „cut-off” 

elven működnek, ami annyit jelent, hogy a 

begyújtás után a spirál fűtését lekapcsolják. 

Emiatt a spirál terhelése kisebb, a lámpa élet-

tartama és a fényre vonatkoztatott hatásfoka 

még nagyobb lesz. A kibocsátott fény erőssé-

gét az üzemi frekvencia növelésével csökken-

teni lehet. Az erre tervezett előtétkapcsolással 

az 1–100% tartományban fokozatmentes fény-

erő-szabályozás érhető el (2. ábra). 

 

 
 

áramkorlátozás 

1. ábra Gázkisülésű fényforrások 
feszültség/áram jelleggörbéje 

 

A sötétítő előtétkapcsolásoknál háromféle ve-

zérlési lehetőség van: 

feszültség, U 

ár
am

, I
 

üzemfeszültség 

gyújtófeszültség
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2. ábra Elektronikus előtétkapcsolás 

 
 
• 1... 10 V-os analóg bemenet. Közvetlenül a 

fénykapcsolóról működik. A vezérlőkábel 

bekötése meghatározza az elrendezést, átala-

kításkor újra kell huzalozni, nem progra-

mozható, az egyes fényforrások külön nem 

címezhetők és paraméterezhetők, nem adha-

tó meg minimum és maximum fényérték. 

• A Tridonic cég DSI-je (Digital Serial 

Interface). Itt sem lehet egyenként címezni, 

de minimum és maximum fényérték meg-

adható, és átalakításkor csak a vezérlő veze-

téket kell újra huzalozni, az energiaellátásé 

maradhat. 

• DALI-illesztő. A fényszabályozás legkor-

szerűbb szabványának megfelelő megoldás 

(digital addressable light interface), poten-

ciálmentes bemeneten vezérelhető az előtét. 

Csoportosan és egyenként címezhető, tárol-

hatóak a beállítások, átalakításkor nem kell 

újra huzalozni, az szoftveres úton megold-

ható. 

 

 

Elektronikus szabályozási 
módszerek 
 

A szabályozás többnyire a teljes megvilágítás-

nak, tehát a természetes és mesterséges világí-

tás összegének állandó értéken tartására irá-

nyul. Ezt gyakran kísérik a helyiségekben a 

személyek jelenlétére beállított passzív infra-

vörös érzékelők, amelyek segítségével a vilá-

gítás bekapcsolását a valóban szükséges időre 

lehet korlátozni. 
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Fényérzékelők (fénymérők) 
 
A fényérzékelőkkel egy jellemző felület, több-
nyire a munkahely helyi megvilágítási erőssé-
gét mérik (3. ábra). Az érzékelő által kiadott 
jellel egy szabályozón keresztül a fényforrások 
előtétjét vezérlik, a cél a megvilágítás erőssé-
gének állandó szinten tartása a természetes 
világítás változásától függetlenül. Nagyobb 
helyiségek zónákra oszthatók, megfelelően 
hozzárendelt érzékelőkkel. Időzítőkkel és je-
lenlétjelzőkkel tovább bővíthető a szabályozás. 
Ezzel az egyszerű megoldással elérhető a 
munkahelyen a megvilágítás állandó erőssége. 
Mindenesetre az érzékelő által mért felület 
fényvisszaverő képessége fontos szerepet ját-
szik, és ez a helyiség használatának vagy a 
bútorzatnak a megváltoztatásakor problémát 
okozhat.  
 
Amikor elegendővé válik a természetes világí-
tás, a mesterséges fényt késleltetve kapcsolják 
ki, hogy a rendszer belengését elkerüljék. Ha 

viszont a természetes világítás egy kritikus 
érték alá csökken, azonnal bekapcsolják a 
mesterséges világítást. A villamos fényforrá-
sok teljesítménye a természetes fény csökke-
nésének megfelelő ütemben növekszik. 
 
„Touch and dim” 
 
Ez digitális fénycsökkentési (dim) megoldás, 
amely kis helyiségek szabályozására használ-
ható. A helyiségben akár több érintős vagy 
nyomógombos világításkapcsoló is elhelyez-
hető, ezek párhuzamosan kötve be- ill. kikap-
csolják a „Touch-and-dim” készüléket vagy a 
DSI-előtétet. A kapcsolás kiegészíthető fény-
érzékelővel és jelenlétjelzővel. Egyszerű 
gombnyomás szolgál a ki- és bekapcsolásra, 
hosszabb idejű gombnyomással beállítható a 
fényerő 3 és 100% között. Az elektronikus 
előtét tárolja a sötétítés mértékét, és hálózat-
kimaradás után is a feszültség visszatérésekor 
önműködően a régi értékre áll be. Az elektro-
nika készenléti állapotban 0,5 W-ot fogyaszt. 

 

 

50% 50% 50% 

referencia megvilágítás 
(fénysűrűség) 

mesterséges világítás 500 lx 

 

természetes világítás 

3. ábra Helyiség fényszabályozása fényérzékelővel 
(egy jellemző felület megvilágítási sűrűségét mérve) 
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Jelenlétjelző 

 

A jelenlétjelzők a helyiségben levő személyek-

től és a természetes világítástól függően kap-

csolják vagy szabályozzák a világítást. Ennek 

során a passzív infravörös technikájú jelenlét-

érzékelést a fényméréssel kombinálják. A ké-

szüléknek nemcsak be kell kapcsolnia a világí-

tást, amint a természetes világítás nem elegen-

dő, hanem a természetes világítás visszatéré-

sekor ki is kell kapcsolnia. Ez nem olyan egy-

szerű, mint amilyennek első rátekintésre lát-

szik, hiszen ehhez bekapcsolt világítás mellett 

kell tudnia megítélni, hogy annak kikapcsolása 

után a természetes fény elegendő-e. Ebben 

különbözik a szokásos mozgásérzékelőktől. 

Ezt a feladatot a korszerű jelenlétjelzők kétféle 

módon oldják meg: 

• A valódi természetes világítás mérésével: 

ennél a megoldásnál kiszűrik a látható 

fényt, és csak a közeli infravörös tarto-

mányt mérik. Ekkor a mesterséges fény lát-

hatatlan, és nem befolyásolja a mérést. 

Mindenesetre ehhez a mesterséges fényfor-

rások csak fénycsövek vagy kompakt fény-

csövek lehetnek, mert az izzólámpák vagy 

nagynyomású gázkisülésű fényforrások az 

infravörös tartományban is bocsátanak ki 

fényt. 

• Kevert fény mérésével: Itt a mesterséges és 

természetes fény összegét mérik, a mester-

séges összetevőt a kapcsolási folyamat so-

rán folyamatosan elemzik. Ennek alapján az 

összfényességből a természetes világítás 

erőssége kiszámítható. Ennek az eljárásnak 

az előnye, hogy bármilyen fényforrás ese-

tében alkalmazható. 

 

Némelyik jelenlétjelző nemcsak a jelenléttől és 

a természetes világítástól függően kapcsolja a 

világítást, hanem tartalmaz beépített állandó 

fényerő-szabályozást is. Ez a kevert fény mé-

rését feltételezi, mivel a természetes és mester-

séges világítás összege a fontos. Ennek az el-

helyezését tekintve a fényérzékelőkkel azono-

sak a követelmények: a jelzőre eső közvetlen 

mesterséges fény szigorúan kerülendő. A sza-

bályozás működését egy kézzel be/kikapcsolt 

munkahelyi világítás is megzavarhatja. Nyo-

mógombos bemenetekkel és a fényérzékelők 

párhuzamos kapcsolásával integrált világítás-

szabályozó rendszer építhető ki. Mivel az 

elektronikus előtéteket a fényérzékelő jelfogó-

ja kikapcsolja, készenléti állapotban azok nem 

vesznek fel teljesítményt. A modern fényérzé-

kelők készenléti állapotban 1 W-nál keveseb-

bet fogyasztanak. 

 

Helyiségenkénti vezérlés 

 

Az ablaknál mért fénysűrűség a beeső termé-

szetes világítás mértékének tekinthető. A fény-

érzékelőt a mennyezetre szerelik, és a 4. ábra 

szerint nem lefelé, hanem az ablakra irányítják. 
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4. ábra Helyiség fényszabályozása fényérzékelővel (az ablak megvilágítási sűrűségét mérve) 
 
A természetes világítás növekedésével az ablak 

világosabb lesz, ekkor a fényforrásokat sötétí-

tik. Ha a természetes világítás elegendő és sta-

bil, a mesterséges fényt megadott késleltetéssel 

lekapcsolják. Egyetlen vezérlőmodulhoz több 

világítótest, megvilágítási sáv is csatlakoztatha-

tó. Az ablaktól távoli, a helyiség mélyében levő 

fényforrásokat a természetes fénynek a helyisé-

gen belüli alakulásától függően kevésbé tompít-

ják, mint az ablakhoz közelieket. Mivel közvet-

lenül a beeső természetes fényt mérik, a bútoro-

zás nem befolyásolja a szabályozást. Ezen kívül 

a helyiség felszerelhető jelenlétjelzővel vagy 

kapcsolóórával is, az üzemeltetés történhet ön-

működően vagy manuálisan is. 

 

Ennek a szabályozásnak a működése az érzé-

kelők helyes telepítésétől függ. Az a helyes 

elhelyezés, ha az érzékelő csak a természetes 

fényt méri. Ehhez a következőket kell figye-

lembe venni: 

• az érzékelő nyílása közvetlenül ablakra 

irányuljon, 

• közvetlen napfény és közvetlen vagy visz-

szavert mesterséges fény ne essen az érzé-

kelőre, 

• az érzékelő látószögébe ne essen árnyékoló 

felület (pl. válaszfal). 

 

Ez a megoldás alapvetően olyan helyiségeknél 

alkalmazható, ahol az ablakon nincs redőnyös 

vagy bevonatos árnyékolás. A legtöbb készü-

léken a világosság szabályozógombokkal is 

állítható. 

 

A természetes világítás mérése 

központi mérőfejjel 

 

Egész épület vagy több helyiséges objektum 

esetében van értelme a természetes fényviszo-

nyokat egyetlen központi mérőfejjel 

(Heliometer) mérni. Ez a négy égtáj szerint 

0% 30% 60% 

természetes világítás 

mesterséges világítás 500 lx 

ablak 
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méri a természetes fényviszonyokat. Az É-Ny-

D-K irányokban mért jelek a természetes fény 

pillanatnyi értékeit adják meg a mesterséges 

fényforrások és a redőnyök szabályozásához. 

A természetes fénymérőfej nem adja meg a 

Nap állását, mivel az a földrajzi helyből, dá-

tumból és időpontból bármikor meghatározha-

tó. Az érzékelőtől származó értékeket és a Nap 

állását természetes világítás számítására prog-

ramozott számítógép dolgozza fel. A természe-

tes világítás alapján szabályozó számítógép a 

mesterséges világítást a természetes világítás 

függvényében vezérlő algoritmusokkal dolgo-

zik. Professzionális rendszerek esetében min-

den egyes fényforráshoz a helyiségnek megfe-

lelő vezérlési jelleggörbe rendelhető. Beállítási 

pontok segítségével a vezérlési jelleggörbe a 

helyiséget használók fényigényéhez igazítható 

(időpont, évszakok és világosság szerint). A 

természetes világítás mérőfejének érzékelői 

megkülönböztetik a szórt és közvetlen nappali 

fényt. Ez lehetővé teszi a természetes világítás 

változásainak és a változási sebességnek a 

kiszámítását. Ha a természetes világítástól 

függően vezérelt helyiségekben redőnyöket 

használnak, azok állása befolyásolja a fényvi-

szonyokat. A természetes világítás vezérlésé-

hez a mesterséges világítási algoritmusban egy 

további jelleggörbét felvéve, a redőnyállás is 

megfelelően beilleszthető. 
 
 

 
 

5. ábra A természetes világítás mérése központi mérőfejjel 
(központi mérőfej méri a természetes világítás állapotát, és egy buszvezetéken szabályozza 

az egyes helyiségek mesterséges világításának szintjét) 
 

dél természetes világítás központi mérőfeje észak

buszvezeték

redőnyvezérlés 
természetes 

világítás
természetes 

világítás

kezelő-
készülék0% 10% 80% 30% 

500 lx 
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Árnyékolástechnika 
 

Amint idáig kiderült, a természetes fény jó 

dolog. A jóból is megárt a sok: gyakran túl 

erős a természetes fény, például ha időnként 

félhomályt vagy sötétséget igénylő tevékeny-

ségekre kerül sor a szobákban. Nyári időszak-

ban a napsugárzás hőhatása is kellemetlen le-

het, illetve a légkondicionálás túlzott megter-

heléséhez vezethet. A modern technika az ár-

nyékolás területét sem kerüli el.  

 

Vezérelhető redőnyök 

 

A redőnyöket a homlokzatok, ill. irányok sze-

rint csoportosítják. A redőnyvezérlés meghatá-

rozza a Nap állását a vízszintes irányszög 

(azimut) és a magasságot megadó szög alap-

ján. A redőny lemezei 256 lépésben fordítha-

tók el, a napfényre tetszőleges szögben. A me-

rőleges állás mellett van a legnagyobb árnyé-

koló hatás. A legkorszerűbb redőnyök egyes 

részei külön irányíthatóak, ezáltal nemcsak 

árnyékolás, hanem az alacsony napálláskor 

bejutó fény jó kihasználása is elérhető: az ab-

lak felső részén ekkor a lemezeket közel víz-

szintes helyzetbe állítva, a napfény a mennye-

zetre tükröződik, növelve a megvilágítást. Az 

alsó részek lemezeit ugyanekkor a fényre me-

rőlegesen állítva, a Nap nem tükröződik a szá-

mítógép képernyőjén vagy a televízión (6. 

ábra).  

 
6. ábra Redőnyvezérlés 

 

Különleges ablakbevonatok 
 
A 2–98 százalékos tartományban elsötétíthető 

vezérelhető ablakbevonatok kezdetben olyan 

speciális alkalmazásoknál jelentek meg, mint a 

repülőgépek ablakai. Amint a nagyobb gyártá-

si mennyiség csökkenti a termelési költsége-

ket, ezek a bevonatok a jövőben szerepet kap-

hatnak a környezetbarát épületek fényszabá-

lyozásában, figyelembe véve a hűtő/fűtő rend-

szerek igényeit is. Ezek a bevonat-alapú tech-

nikák lehetővé teszik a felhasználónak, hogy 

azonnal és pontosan szabályozzák az üveg 

vagy műanyag világosságát vagy sötétségét, és 

maguk állítsák be a fényáteresztést egy gomb 

elfordításával, vagy hogy a készülék automati-
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kusan szabályozza azt fotocella vagy más ér-

zékelő és egy szabályozó segítségével.  

 

Az egyik ilyen terméknél a bevonatban levő 

mikroszkopikus részecskék egy vonalba iga-

zodnak csekély villamos áram hatására. Minél 

nagyobb az áram, annál rendezettebbek a ré-

szecskék, ezáltal annál nagyobb mennyiségű 

fényt eresztenek át. Ha nem folyik áram, a 

részecskék véletlenszerűen rendeződnek el a 

bevonatban, és megakadályozzák a fény átju-

tását az ablakon. Az ilyen bevonatok haszno-

sak, mivel megakadályozzák az infravörös, 

látható és ibolyántúli fény átjutását egyaránt. 

Az infravörös fény hősugárzás, és ha átjut az 

ablakon, megnő nyáron a hűtési és télen a fű-

tési teljesítmény. Több vizsgálat is kimutatta, 

hogy az irodaépületek teljes energiafogyasztá-

sának kb. 25%-a megy veszendőbe a hagyo-

mányos ablakok miatt. Ezen túl, az „okos ab-

lakok” 20–30 százalékkal képesek csökkenteni 

a kereskedelmi épületek villamos csúcsterhe-

lését a világítási igény mérséklése révén.  

 

Mivel ezekkel a bevonatokkal befolyásolható 

az átbocsátott látható fény mennyisége, ez 

csökkenti a belső mesterséges világítási igényt, 

ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, fo-

kozható a komfort és az emberek jó közérzete. 

Például ma a káprázás csökkentése érdekében 

sok kereskedelmi épület ablakai színezett 

üvegből vannak. Ez az optimálisan szükséges-

hez képest megnöveli az épület belsejében a 

világítási igényt. Az ibolyántúli fény elnyelé-

sének képessége nem energetikai előnyökkel is 

járhat: csökkenti a szőnyegek, bútorok és az 

autók belterének kifakulását, védi a műalkotá-

sokat, és védi az emberi bőrt a káros ibolyán-

túli sugárzástól. Az ablakbevonatokat köny-

nyebb használni és hatékonyabbak a hagyo-

mányos redőnyöknél, de drágábbak és techni-

kájuk még nem érlelődött ki.  

 

 

A természetes világítást 
az épületbe juttató technikák 
 

Az ablakok, mint a természetes világítás ha-

gyományos forrásai, csak az épület külső felü-

letéhez közeli helyiségekben adnak kellő vilá-

gítást. Például nagy irodaépületekben viszont 

számos helyiségnek nincs ablaka. Az égbolt 

fényének kihasználásában, a világítóaknák és 

fényvezetők alkalmazásában az utóbbi évek-

ben elért fejlődés nagyobb rugalmasságot és 

jobb világításminőséget tesz lehetővé az ilyen 

ablaktalan helyiségekben is. Többek között 

olyan száloptikás kábeleket is kifejlesztettek, 

amelyek az épületek belsejébe szállítják a 

fényt, és helyettesítik a mai fénycsöveket. 

 
A természetes fényt az épületbe juttató aktív, 
passzív és hibrid természetes világítási rend-
szerek egymáshoz részben hasonló megoldá-
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sokat használnak a természetes fény begyűjté-
sére és szétosztására.  
 
Aktív természetes világítás 
 
Az egyik rendszer (az amerikai Natural 
Lighting cég „Active Daylighting Sytem” ne-
vű rendszere) napenergiával hajtott motorok-
kal működő, a Napot követő tükröket használ, 
amelyek a fényt egy tükröző falú aknába, majd 
azon keresztül egy diffúz lencsébe irányítják. 
Az épület belsejébe nagy erejű, jól elosztott 
fényt juttat, átlagosan napi 10 órán át, napos és 
enyhén felhős időben egyaránt. 
 
A mennyezetvilágító szerelvény kerete 
extrudált alumíniumból készül, tömített sar-
kokkal és beépített vízelvezetőkkel, így megfe-
lelnek az ipari tetőfedési követelményeknek. A 
napkövető tükörszerelvény négyszög kereszt-
metszetű alumínium csőre van szerelve, és 
kisfeszültségű villanymotor mozgatja. A tü-
körszerelvény négy tükröző alumínium táblá-
ból áll, amelyeket különböző szögekbe állítot-
tak be, úgy, hogy alacsony napállás esetén is a 
világítóaknába tereljék a fényt. Magas napál-
láskor a tükrök árnyékoló hatásúak, ezzel 
megakadályozzák a túl erős fényt. 
 
Passzív természetes világítás 
 
A Natural Lighting cég „Passive Daylighting 
Sytem” rendszere újszerű prizma jellegű kupo-

lát használ, a világítóakna és a diffúz lencse 
megegyezik az előző megoldáséval. A meny-
nyezetbe épített kupola lapos, a fényt 50%-ban 
vagy még nagyobb arányban foglyul ejtő 
nagyhatású, átlátszó, akrilból készült prizmák-
kal van ellátva. Hűtött épületek esetében egy 
közbülső, átlátszó akrillencse is beépíthető. A 
világítóakna átlátszó, festetlen, ép, korrodálat-
lan felületű fényvisszaverő oldalfelületekkel 
készül. 50–70 százalékosan fényáteresztő, egy 
darabból öntött akril fényszóró lencsék válasz-
téka teszi lehetővé a teljes fényátbocsátásnak a 
mindenkori alkalmazáshoz szabását. 
 
Hibrid természetes világítás 
 
Az ipari telephelyeken a természetes világítás-
sal együtt járt mindig a meglevő mesterséges 
világítási rendszerekkel való összehangolás 
gondja. Ennek a nehézségnek a leküzdésére 
szolgál a világítótesteknek és a tetőablaknak az 
integrálása. A korszerű kombinált egységeknél 
a hatékony fénycsöves világítást egybeépítik a 
tetőablakegységgel. Ezekben az egységekben 
elhelyeznek néhány T8 vagy T5 típusú fény-
csövet elektronikus szabályozókkal, amelyek-
kel a fénycsövek be- és kikapcsolhatók a tető-
ablakon bejövő természetes fény változó erős-
ségének megfelelően. 
 
A természetes világítást az épületbe juttató 
technikák bevezetésének vannak azonban gát-
jai is. 
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Az akadályok közül az egyik legfontosabb – 

legalábbis Észak-Amerikában – a tervezők 

bizalmatlan, gyakran konzervatív hozzáállása 

a tetőablakokhoz, és azon aggályok, hogy va-

jon azok hogyan hatnak a fűtő-szellőző-

légkondicionáló (HVAC) rendszerre, mivel a 

tető áttöréséből veszteségek származhatnak. A 

legújabb tanulmányok kimutatták, hogy a ter-

mészetes világítás jó hatással van a gyártó-

csarnokokban a termelékenységre, és a tanulá-

si teljesítményt javítja; ez remélhetőleg újabb 

eszközt ad a korszerűsítéssel szembeni ellenál-

lás leküzdéséhez.  
 

Összeállította: Gaul Géza 
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A SMART BUILDING (okos épület) témakörével kapcsolatos 
hasznos internetes címek: 
 
 
http://www.smarthomeforum.com 
 Független portál, a szerkesztőség Svédországban van, sok nemzetközi kutatóhely és gyártó 

fóruma. 
 
http://www.energydesignresources.com/ 

Sokféle építészeti energetikai tervezési segédlet gyűjtőhelye, sokféle szempontot (műszaki, 
gazdasági, technológiai stb.) megjelenít, a dokumentációk mellett jól használható szoftve-
rekhez is vezetnek linkek. 

 
http://www.automatedhome.co.uk/ 
 Angol portál, az energetikai szempontok mellett a korszerű háztartási gépek, a szórakoztató 

elektronika és az otthoni számítógépek korszerű technológiáival is foglalkozik. 
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