
   A HOLUX Kft. a lovas-
sport hazai fellendítésé-
ért világítási programot 
hirdetett meg. A prog-
ramban részt vehetnek a 
magyar lovassportot 
képviselő, azokat támo-
gató szervezetek és in-
tézményeik. A HOLUX 
Kft. mint a korszerű vilá-
gítástechnika elterjeszté-
sében érdekelt mérnök-
iroda, saját eszközeivel 
is hozzá kíván járulni ah-
hoz, hogy az ország mi-
nél több lovas szerveze-
tében létesüljön korsze-
rű és gazdaságos világí-
tás.  
   A több évtizede léte-
sült külső- vagy belsőtéri 
lovaspályák, lovardák, 
istállók, és egyéb kap-
csolódó helyiségek (pl.: 
öltözők, irodák, mellék-
helyiségek) világítása 
mára a legtöbb esetben 
már korszerűtlenné és 
energiapazarlóvá vált.  A 
szakmai hozzáértés nél-
kül megtervezett és kivi-
telezett világítás nem-
csak többletköltséggel 
jár, hanem az ember 
számára zavaró látási 

körülmények mellett a ló 
viselkedését, hangulatát 
és teljesítő képességét 
is erősen befolyásolja.  
   Speciálisan képzett vi-
lágítástechnikai szakem-
bereink a lámpatestek 
elhelyezésénél, fényel-
oszlásuk kiválasztásánál 
figyelembe veszik a ko-
rábbi tapasztalatokon 
alapuló és a szakiroda-
lom szerinti többletköve-
telményeket. Ezek abból 
adódnak, hogy egyéb vi-
lágításoktól eltérően az 
emberek számára szük-
séges jó látási viszonyok 
megteremtésén túlme-
nően a ló számára is jó 
látási viszonyokat kell te-
remteni. A  világítás ki-
alakításánál figyelembe 
vesszük, hogy a ló látó-
tere az állat fejformája 
miatt az emberénél lé-
nyegesen nagyobb, kb. 
320°-os. A látótér legna-
gyobb részében a 
monokuláris (egy szem-
mel való) látás miatt 
nincs térlátás, tehát a 
térérzet hatását a világí-
tással kell megteremteni. 
   A ló látásának különb-
ség-érzékenysége - fő-
leg szürkületi látás ese-

tén - lényegesen na-
gyobb az emberénél, 
ezért különösen a fiatal 
lovak esetében a nagy 
fénysűrűség-különbsé-
gek kedvezőtlenül hat-
nak az állatra. Szintén 
szakirodalmi adat, hogy 
a ló - veleszületett ösztö-
nei hatására - mindig fel-
méri a kitörés, a mene-
külési út lehetőségét. 
Amennyiben a világítás 
erre nem ad módot, ez 
az állat nyugtalanságá-
val, zavart és kiszámít-
hatatlan viselkedésével 
járhat. Az ajánlott világí-
tásnál mindig ügyelünk 
arra, hogy ilyen kedve-
zőtlen hatások ne fordul-
janak elő. 
 

JÓ FÉNYT AZ EMBERNEK ÉS A LÓNAK 
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A közvilágításban 
meglehetősen elterjedt 
nagynyomású nátriumlám-
pák rossz színvisszaadá-
suk miatt sportvilágítási cél-
ra csak korlátozottan, főleg 
edzőpályák világítására al-
kalmazhatók. 70 és 1000 
W közötti teljesítményben, 
többféle kiviteli formában 
készülnek. Az ellipszoid bu-
rás, fényporral bevont típu-
sok sportvilágításra kevés-
bé alkalmasak, mivel fé-
nyük nehezen irányítható, 
helyettük inkább a világos, 
csőburás változatot ajánl-
juk. A menetes foglalatba 
csavarható típusok mellett 
léteznek két végén fejelt 
vagy csapos fejjel ellátott 
típusok is, ezek amellett, 
hogy optikailag jobban po-
zícionálhatók, mechanikai 
és villamos csatlakozás 
szempontjából is kedve-
zőbbek.  

 Magasabb kate-
góriájú sportpályák világítá-
sához, színes tévé– és 
filmfelvételek készítéséhez 
a kékesfehér színű, kitűnő 
színvisszaadású fémha-

logénlámpák jelenthetik a 
jó választást. Ezekkel a 
lámpákkal a pálya gyepé-
nek zöld színe is élénken, 
vonzóan jelenik meg. Fel-
építésüket tekintve a 
fémhalogénlámpák hason-
lóak a nátriumlámpákhoz, 
azonban nagyobb teljesít-
ményben is készülnek 
(3500 W-os típus is léte-
zik). 

Az említett fényfor-
rások kitűnő hatásfokkal 

alakítják át a villamos ener-
giát fénnyé, de kedvezőtlen 
tulajdonságuk, hogy teljes 
fényerejüket csak néhány 
perc után érik el, illetve rö-
vid idejű feszültség-
kimaradás után a meleg 
lámpa nem gyújtható újra. 
Addig, amíg a lámpa lehűl, 
halogén izzólámpás fény-
vetőkkel lehet átmeneti, 
biztonsági világítást készí-
teni.    

MŰKÖDTETŐ SZERELVÉNYEK 

v i s e l e t é t  a 
HOLUX Kft. látja 
el.  
             Az auto-
matizált gyártó-
sorokba beépí-
tett 100%-os el-
lenőrzés, a szi-
gorú minőség-
biztosítási rend-
szer és az állan-
dó gyártásfel-
ügyelet garan-
tálják azt, hogy az előtétek 
és gyújtók a lehető legkí-
méletesebben üzemeltetik 
a nagy értékű fényforráso-

kat. A TRIDONIC alkatré-
szeket legalább 10 évi ál-
landó, napi 24 órás műkö-
désre tervezték. 

A  n á t r i u m –  é s 
fémhalogénlámpák nem 
kapcsolhatók közvetlenül a 
hálózatra, működésükhöz 
minden esetben előtét és a 
legtöbbször gyújtó is szük-
séges.  
             A működtető sze-
relvények minősége nagy-
ban befolyásolja a fényfor-
rások élettartamát és a vilá-
gítási berendezés megbíz-
hatóságát. A fényforrások 
működtető szerelvényeinek 
piacvezető gyártója a 
TRIDONIC világcég, mely-
nek kizárólagos hazai kép-

A SPORTVILÁGÍTÁS FÉNYFORRÁSAI 

Sportvilágítási fényforrások kialakítási formái 

A jó világí-
t á s h o z  a 
l á m p a t e s t e k , 
fényforrások és 
m ű k ö d t e t ő 
sz e re lv én ye k 
ö s s z h a n g j a 
szükséges 
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A gazdaságos, 
de a célnak 
m e g f e l e l ő 
pá l yvi l ág í t ás 
során  a túl– és 
az alulvilágítást 
e g y a r á n t 
kerülni kell 

HOLUX TÁJÉKOZTATÓ 

   A forgásszimmetrikus 
fényvetők viszonylag kis fe-
lületek nagy távolságról tör-
ténő megvilágításra alkal-
masak. Kiválasztásuknál 
lényeges szempont a fény 
irányításának mértéke. A 
katalógusokban megtalál-
ható a fényeloszlási görbe 
vagy az a kiválasztást elő-
segítő ábra, amely a távol-
ság függvényében mutatja 
a megvilágított felület átmé-
rőjét és annak átlagos 
megvilágítását.  
   A szimmetrikus, ún. vá-
lyús fényvetők ovális  fény-
foltot vetítenek a megvilágí-
tani kívánt felületre. Általá-
ban közepes távolságról, 
oszlopra vagy konzolra 
szerelve alkalmazzák őket. 
A vályús fényvetők különle-
ges típusai az aszimmetri-
kus fényvetők, amelyekkel 

kis vagy közepes távolság-
ról, egy többé-kevésbé 
négyzetes felület világítha-
tó meg egyenletesen. 
   A legtöbb sportvilágítási 
fényvetőhöz rendelhetők 
olyan kiegészítő elemek is, 
amelyekkel megakadályoz-
ható a nem kívánatos irá-
nyokba történő, zavaró 
fénykibocsátás.  
   A külső- és belsőtéri vilá-

gítási célokra ajánlott fény-
vetőink, lámpatestjeink ki-
emelkedően jó minőségét 
az is bizonyítja, hogy e ter-
mékeinkre 5 éves garanciát 
vállalunk (a fényforrás kivé-
telével). Természetesen az 
átlagostól eltérő igények-
hez is rugalmasan alkal-
mazkodunk, ilyen esetek-
ben rendelkezésre áll több 
ezer típusra kiterjedő teljes 
termékválasztékunk is.  
 
 

   Minden projektünket szá-
mítógépes tervezéssel és 
modellezéssel készítjük, 
melynek során a helyi 
adottságokhoz legmegfele-
lőbb világítást választjuk ki. 
   Terveink készítésénél fi-
gyelembe vesszük a sport-
világításokra vonatkozó eu-
rópai szabvány lovassport 
világításra vonatkozó elő-
írásait (EN 12193: Lighting 
application - Sports 
lighting), valamint a szak-
irodalomban fellelhető és a 
lovassportra vonatkozó 
ajánlásokat (pl. LiTG: 
Handbuch für Beleuchtung,  

TERVEZÉSI SZEMPONTOK 

FÉNYVETŐK 

Forgásszimmetrikus, aszimmetrikus és szimmetrikus  
fényeloszlású díszvilágítási fényvetők 

Sportanlagen). 
   Az európai szabvány értel-
mében a lovaspályákat a raj-
tuk folyó versenyek jellege, 
fontossága szerint 3 kategó-
riába sorolják (I: nemzetközi, 
II: területi és III: helyi rendez-
vények). Az ezeknek megfe-
lelő horizontális megvilágítási 
szintek 500, 200 és 100 Ix. 
   A jó minőségű színes tele-
víziós közvetítés érdekében 
a kamera irányú vertikális 
megvilágítás tekintetében 
további szigorú követelmé-
nyek vannak, amelyeket a 
tervezés során természete-
sen szintén figyelembe ve-
szünk. 



ményű, por és vízsugár 
ellen védett fémha-
logénlámpás fényvető 
biztosítja. Az esetleges 
hálózati feszültség-
kimaradás után a lám-
pák újragyújtásáig 4 db 
500 W-os halogén ref-
lektor szolgáltat irány-
fény jellegű átmeneti vi-

   Az elmúlt években 
több egyéb sportlétesít-
mény  világítása mellett 
a HOLUX Kft. generál ki-
vitelezésében megvaló-
sításra került a Szilvás-
v á r a d i  Á l l a m i 
M é n e s g a z d a s á g 
lovaspályájának nemzet-
közi színvonalú világítá-
sa. 
   A világítás a pálya 
hosszanti oldala mellett 
elhelyezett 6 db 16 m 
magas betonoszlopról 
történik. A világítási  
oszlopokra kerültek fel-
szerelésre a hango-
sításhoz szükséges 
hangszórók is. A világí-
tást 6x4 db 2000 W és 
6x2 db 1000 W teljesít-

A SZILVÁS- 
VÁRADI 
LOVASPÁLYA 

A szilvásváradi lovaspálya fényvető oszlopainak felállítása  

Központi telephely: 
1135 Budapest,  Béke u. 51-55 
Telefon: 
Mérnökiroda: (06 1) 450 2700  
Vevőszolgálat: (06 1) 450 2727 
Mintabolt: (06 1) 250 2720  
Fax: (06 1) 450 2710 
 
Fénystúdió 
1073 Budapest, Kertész u. 42-44 
Tel.: (06 1) 321 0823   
Fax: (06 1) 322 5207 
 
Fény szaküzlet 
4400 Nyíregyháza 
Búza u. 34 
Tel/fax: (06 42) 438 345 
 
 
Internet: http://www.holux.hu 
e-mail: hoso@holux.hu 
 
Felelős kiadó:  
Hosó János igazgató 
A kiadványt összeállították:  
Arató András  
minőségbiztosítási főmérnök 
Liptai László 
projekt mérnök 
 
A tájékoztatóban megjelent cikkek 
változatlan formában, a forrás 
m e g j e l ö l é s é v e l  s z a b a d o n 
felhasználhatók 
 

A HOLUX Kft. 1993-ban alakult mérnökiroda,  ahol a világítástechnikai fel-
adatok megoldása a fő profil.  A társaság több mint 25 főt foglalkoztat, a 
munkatársak nagy része világítástechnikai szakismeretekkel rendelkező 
villamosmérnök. A HOLUX Kft. az elmúlt években kifejtett tevékenységével 
a világítástechnika több területén széles körű ismereteinek  megfelelő kihí-
vásokra adott mérnöki választ.  
A cég mindennel foglalkozik, ami a világítással kapcsolatos, a világítás-
technika általános kérdéseitől a világítás legkorszerűbb eszközeiig, de 
emellett megtalálhatók választékunkban az általános villanyszerelési anya-
gok is. Számítógépes modellezéssel, tervezéssel készítjük közvilágítás – 
korszerűsítési projektjeinket, utcák, terek, épületek kül- és beltéri világítási, 
díszvilágítási terveit, sportlétesítmények, színháztermek, iskolák, irodák vi-
lágítási megoldásait.  
Mindehhez Európa legkorszerűbb eszközeit ajánljuk, miközben nemcsak, 
sőt elsősorban nem külföldi termékeket kínálunk. A külföldről behozott, 
csúcstechnológiájú alkatrészeket Magyarországon, ISO 9000  minősítéssel 
rendelkező partnereinknél szereltetjük össze. Az így készült termékek mi-
nősége a hazai igények figyelembevételének, munkatársaink szakértelmé-
nek köszönhetően nemegyszer felülmúlja az alapul vett  hasonló külföldi 
gyártmányokét.  
HOLUX  tevékenységét az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer 
előírásai szerint végzi. 
 
Kizárólagos joggal képviselt külföldi partnereink: 
 AAG Stucchi ● AEC ● ATCO ● Elektro-Terminal ● Knobel  

 Mareco Luce ● Nordic Aluminium ● RIDI ● SBP   
 TRIDONIC ● V-LUX ● ZONCA   

További partnereink: 
GE-TUNGSRAM ● PHILIPS ● OSRAM ● EMIKA ● COMPASS  
 SIMOVILL   ● HOFEKA  ● SZARVAS  ● EGLO  ● MASSIVE  

 URI LÁMPA ● TECHNOVILL ● SIMOTRADE ● MERLIN-GERIN   
PRODAX ● LEGRAND ● GE POWER  
 Kábel gyártók ● VSZM ● GANZ K.K.   

HOLUX 
VILÁGÍTÁSTECHNIKA 

lágítást.  
   Az elkészült világítá-
si berendezés mérési 
eredményei szerint az 
átlagos horizontális 
megvilágítás értéke 
meghaladja a terve-
zett 200 lx értéket, ki-
váló egyenletesség 
mellett. 


