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Energia megtakarítás és látvány a mesterséges fények esetében

Ma már egyre elterjedtebb és kezd a háztartások
esetében is általánossá válni a hagyományos
izzók helyett energiatakarékosabb társaik
használata. Az energiatakarékos, kompakt

fényforrások most már egyre inkább átvették
a piac e szegmensét, de a változás eközben
már továbblépett és megjelent a led izzók használata. Ráadásul egyes fényforrások kompakt
kivitelben nem is kaphatók, ellentétben a ledes
megoldással, mely bármilyen foglalatban,
kivitelben hozzáférhető.
Első ránézésre az energiatakarékos izzók ára
magasnak tűnhet, de ahhoz, hogy árukról
reális képet alkothassunk, elkerülhetetlen, hogy
számoljunk egy kicsit: Egy 6000 üzemórás 20
Wattos energiatakarékos izzó a 6000 üzemóra
alatt 120 kWh áramot használ fel. A hagyományos 100 Wattos izzók a 6000 üzemóra során
600 kWh-t fogyasztanak. Azt sem árt tudnunk,
hogy az energiatakarékos izzók amellett, hogy
ötödannyit fogyasztanak, élettartamuk akár
tízszer hosszabb is lehet hagyományos társaikénál. Jóllehet az energiatakarékos izzók
ára magasabb a hagyományos izzókénál, ha
a 6000 üzemórára vetített összköltségeket
hasonlítjuk össze, úgy az energiatakarékos
izzók költsége a hagyományosokénak mindössze a negyede.

33 Ft/kWh egységáron számolva itt hasonlíthatjuk össze a költségeket:
100 W-os hagyományos izzó

20 W-os energiatakarékos
izzó (softone)

Teljesítmény (fényerő)

100 W

100 W

Energiafelhasználás

100 W

20 W

Élettartam *1

1 év ~= 1000 üzemóra

6 év ~= 6000 üzemóra

Az izzók 6000 órára vetített
költsége

6 x 100 Ft = 600 Ft

1500 Ft

Az izzók 6000 órára vetített
áramfogyasztása *2

600 kWh x 33 Ft/kWh=19800 Ft

120 kWh x 33 Ft/kWh=3960 Ft

20400 Ft

5460 Ft

Összköltség:

20400Ft-5460Ft=14940Ft-ot takaríthat meg!
*1 Ha feltételezzük, hogy az izzó napi 3 órát világít, akkor 1000 üzemóra ~= 1 év
*2 Ha az áramfogyasztás egységára 33 Ft/kWh.
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A villamosenergia-fogyasztás 10%-át a világítás
teszi ki. Ha egy átlagos család fényforrásként
energiatakarékos izzókat használ, akkor máris
évi 10 000 Ft megtakarítást könyvelhet el. Aki
nagyobb háztartást vezet, az akár a dupláját
is megtakaríthatja. Egy hagyományos izzó az
általa felhasznált energia 90-95%-át hővé
alakítja át, és csak 5-10%-át alakítja fénnyé.
Ön valóban izzókkal szeretné fűteni a lakását?

Számos, különböző nagyságú, formájú és
típusú energiatakarékos izzó van forgalomban,
így gyakorlatilag majdnem minden foglalatba
lehet energiatakarékos izzót kapni. Manapság már kaphatók szabályozható fényerejű
energiatakarékos izzók is, de léteznek kültéri,
illetve mozgásérzékelővel ellátott modellek is.
Az energiatakarékos izzók természetes fehér,
semleges fehér és meleg fehér fényű kivitelben
készülnek. A nappaliba a meleg fehér fény a
legalkalmasabb, míg a semleges fehér fényt
inkább a konyhába, vagy a dolgozószobába

ajánljuk. A természetes fehér-fény hideg és
így nem a hangulatteremtés eszköze. Viszont
nagyon jól alkalmazható műhelyekben, garázsokban, pincékben. A szabályozható kivitelű
izzók ráadásul szabályozásuknál fogva tovább
csökkenthetik elektromos költségeinket.
Ugyanakkor ehhez nem kell megfelelő előszereléssel rendelkeznünk, mert az okos gyártók
az izzóba építik az automatikát, így sima kapcsoló ki-be kapcsolásával tudjuk szabályozni a
fényerőt, nem kell hozzá fényerő szabályozós
kapcsoló! A lámpák foglalatán olvasható a
fényforrás legnagyobb, biztonságos működést
garantáló teljesítménye (Watt). Ezt az értéket
vegye figyelembe az energiatakarékos izzók
vásárlásakor is! A szép, régi lámpák és csillárok
fényerejét az energiatakarékos izzókkal
biztonságosan növelheti.
Hagyományos
izzó

Energiatakarékos
izzó

25 Watt

6 Watt

40 Watt

8 Watt

60 Watt

12Watt

100 Watt

20Watt
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Az energiatakarékos, kompakt fénycsövek
egyre nagyobb térhódítása mellett ugyanakkor egyre több szó esik arról, hogy a LED
alapú világításé a jövő, de vajon miért számít
olyan nagy áttörésnek ez a technológia?
Az építészet jó néhány éve felfedezte magának a LED-ben rejlő lehetőségeket, s azóta
számtalan formájában használja fel azokat. A

már korábban említett előnyökön – a magas hatásfokon, az alacsony fogyasztáson, a
minimális hőtermelésen, a hosszú élettartamon,
a minimális karbantartási igényen, és a rengeteg megjelenési formán – kívül az olcsón
megvalósítható valós színkeverés teszi vonzóvá az új típusú világítást. A LED-ek még
a kompakt fénycsövekhez képest is jóval drágábbak, azonban nem olyan érzékenyek. Aki
használt már kompakt fénycsövet tudja, hogy
bizony el-el durran, elhasználódik egy – egy
kompakt fénycső 1 – 3 éven belül a lakásban. A LED -ek ezzel ellentétben szinte örök
élettartamúak, bár nem árt tudni, hogy a hazai
piacon ma már hatalmas a kínálat, így több
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kétes eredetű termék jelenhet meg, jelenik
meg ezen a piacon is. Az építészet kiegészítő eleme lehet az egyes részletek LED-del
történő megvilágítása. S míg ma elsősorban
a design fokozására használják a színeket,
szakemberek jóslatai szerint hamarosan életünk részévé válik a változó színű fény. A fén�nyel festett homlokzatok már csak azért is
népszerűek lesznek, mivel a színes LED-ek
semmivel sem drágábbak, mint a fehérek.
Az RGB színkeverés könnyedén megvalósítható LED-ekből, akár néhány tized wattonként is.
Ám nem csak a homlokzati világítás terültén
kell áttörésre számítani, hamarosan a szórakozóhelyek és a csillogó kirakatok után otthonainkban, munkahelyeinken is megjelennek
a színváltó LED-ek, hogy figyelmeztessenek,
felvidítsanak, megnyugtassanak, módosítsák
hangulatunkat, fenntartsák figyelmünket,
kellemesebbé, változatosabbá tegyék környezetünket. Jellemzően additív színkeveréssel érhetők el a kívánt színek, vagyis egy a
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vetített szín a különböző színű fényforrásokból
adódik össze. A színkeverés három alapvető
színe a vörös, a kék, és a zöld. Bármilyen szín,
így a fehér előállítása is ezen alapszínek különböző intenzitású variációiból áll elő. Ezt a
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színkeverési elvet már régóta ismerjük a tvkészülékek,számítógépes monitorok, videó
kivetítők világából, ahol minden egyes képpont
színe a három említett alapszínből keveredik ki. Ahhoz azonban, hogy ez elérhető
legyen, nem csak a háromféle LED szükséges,
hanem egy precíz elektronika, mely képes
apró lépésekben szabályozni. Igazán mély, tiszta színek könnyedén világíthatók LED-ekkel,
tehát a vörös, kék, zöld, sárga, bíbor, cián,
narancs, lila és így tovább nem jelentenek
gondot. Azt már kevesebben tudják, hogy
ezzel a technológiával gyönyörű pasztell
színeket is elő lehet állítani. Las Vegas kaszinótengere és Dubai felhőkarcoló-dzsungele
kiváló referenciákat mutat a LED-es világítások lehetőségekről, de már hazánkban is találkozni egy-egy szép példával. Ilyen például a
Sofitel előtere, a Művészetek Palotája, a Bed
Beach, és a Dokk Club, illetve a Szépművészeti
Múzeum, és a Corvinus Egyetem épülete.
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Telefon:
70/61-65-120
Fax: 76/439-765
E-mail:
europlast@epbutor.com
http://epbutor.com/
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Natur kerámia
A NÉMET Buchtal gyár évtizedek óta hagyományos terméke a
natúr színekben készülő kültéri burkolatcsalád a NATUR KERÁMIA.
Ennek egyik gyakori felhasználási területe a kertes családi házas
környezet, járdák, teraszok stb. A lapok különböző formátumban, sok
féle színben készülnek és a lépcsőkhöz, fallefedésekhez, medence
peremekhez is több fajta formaelem, szegélyelem áll rendelkezésre.
Kültéri felhasználásnál azonban nagyon ügyelni kell a burkolás
technológiájára, szakszerűségére, arra, hogy kenhető szigetelés
szükséges a burkolat alá legtöbb esetben, továbbá jó minőségű
flexibilis ragasztó és fugázó kell a nagy hőingadozás miatt.
Ezzel kapcsolatban szívesen adunk szaktanácsot, lehetőség szerint
beépítés előtt, hogy az esetleges építési hibák megelőzhetők legyenek.
A kerámia lapok vastagsága 10 mm, jellemző méret a 12,5x25 ill.
25x25 cm. Van továbbá 15x15, 15x30 cm és 10x30 cm lapméret.
Kerti medencék körüli járófelületre- mezítlábas használatra- fokozottan
csúszásmentes („B” cs.m. kategóriájú) burkolat az előírás. Az AGROB
BUCHTAL gyár Natur Kerámia burkolatai között ilyen burkolatcsaládok is vannak, a szükséges formaelemekkel együtt.
A gyár képviselője ebben a kérdésben is szívesen segít az
érdeklődőknek.
Másik kültéri burkolatrendszere az AGROB BUCHTAL gyárnak kerti
utakhoz, járdákhoz, teraszokhoz, gépkocsi beállókhoz a „PIAZZA”
márkanevű térburkoló elem. Ez 4 cm vtg. 15x15, 15x30, 15x20 cm
méretben készül. Vastagsága miatt elegendő megfelelően tömörített
homokos kavicságyra ill. a végleges járószintnek megfelelően
beállított tömörített homokra rakni és finom homokkal kifugázni.
A burkolat fagyálló. Mivel a lapok anyaga tömör kerámia és impregnált,
a felület nem folt érzékeny sem zsírok, olajok, sem egyéb szen�nyeződés esetén.
ARCHI-RO KFT.
9022 Győr, Lukács Sándor u 20.
Tel.:
+36 96 527 077
Fax:
+36 96 517 019
e-mail: fekete.roland@buchtal.hu
internet: www.buchtal.hu

Fekete Roland
AGROB BUCHTAL

Kandallóját
igény szerint
meg is
tervezzük!

Takács Kerámia 4244 Újfehértó, Gyár u.13. Tel.: 42/291-455, 30/958-0364,
30/228-6220 E-mail: info@takacskeramia.hu, Web: www.takacskeramia.hu

Várjuk Önt is bemutatótermünkben!

●kályhaajtók, ●fatartók, ●tűzkészlet, ●tűzterek
●parázstálcák, ●konvektor -és radiátorburkolatok,
● samott téglák, ● samott por

Egyéb kiegészítők:

termelői áron!

kelet-magyarország egyetlen
csempegyártó üzeméből

Újdonság!!! Központi fűtésre köthető cserépkályhák és kandallók.
Kézi gyártású csempék széles választéka.

Takács kerámia üzem
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• Keménybútor olaj
• Színezett olajok: antik, füst,
rozsdabarna, szürke és mészfehér
• Méhviasz balzsam aqua: minden
színben
• Méhviasz balzsam
• Felületkezelő viaszolaj
• Finish olaj
• Folyékony keményviasz
• Pegasus V1 olaj meleg eljáráshoz
• Pegasus V2 viaszos olaj meleg
eljáráshoz

Felületkezelés
bútorra:

• Parketta- és hajópadlóolaj
• Színezett olajok: antik, füst,
rozsdabarna, szürke és mészfehér
• Méhviasz balzsam padlóra
• Finish olaj
• Parkettolaj meleg eljáráshoz

WWW.NATURALFESTEK.HU
Professzionális megoldások fa
felületkezelésre kemikáliák nélkül
A Natural cég termékeivel visszatérhet
a legősibb, mindig működő felületkezelő
anyagokhoz, mint teljes értékű gyanták,
tiszta növényi olajok és viaszok.
A szintetikus anyagokból előállított
felületkezelő szerekből kémiai anyagok
válhatnak ki, amelyek tartós belélegzése
kedvezőtlenül befolyásolhatja egészségi
állapotunkat, megterheli környezetünket. A Natural felületkezelő termékek
kizárólag ökológiailag tesztelt, bevált
természetes anyagokból, teljes értékű
gyantákból, tiszta növényi olajokból és
viaszokból tevődnek össze. A Natural
olajok, lazúrok és viaszok beszívódnak
a fa pórusaiba, így flexibilis védőréteget
biztosítanak. Tartós, esztétikus védelmet
nyújtanak a kezelt felületnek, de nem
gátolják a fa légzését, így padlóink
és bútoraink kiegyensúlyozzák lakóterünk páratartalmát, védik egészségünket és óvják környezetünket.

Kizárólagos forgalmazó:

Kreátor 2003 Kft.
Felületkezelés
padlóra:

2072 Zsámbék, Ady E. u. 8.
Tel.: +36 30 320 2079
Fax: +36 23 341 937
www.naturalfestek.hu
info@naturalfestek.hu

