
A „Fényreklám Kézikönyv” sikeres első része a 
fényreklámok jól gyártható, esztétikus kialakí-
tásának általános útmutatója és gondolatindító 
céllal főleg az érdeklődők, tehát a vevők, terve-
zők és dizájnerek, viszonteladók és grafikusok, 
valamint a hatóságok és műemlékvédelmi szer-
vek munkatársai számára készült. 

Az Ön előtt fekvő „Fényreklám Kézikönyv” má-
sodik részét a szerzők főleg a fényreklámberen-
dezések gyártói, munkatársaik, szakmai kép-
zésben résztvevők, de akár szakiskolák részére 
is szánják. Először az idevágó alapismereteket 
vesszük át, olyan mértékig elmélyülve ezekben, 
amennyire szükségesnek látjuk a szerteágazó 
részletek és összefüggések megértéséhez.

A fejezetek felosztása a gyakorlottabb olvasó 
számára lehetővé teszi, hogy célzottan felüsse 
a könyvet az általa keresett résznél. Biztos vá-
laszt fog találni a gyakran előforduló kérdések-
re a fényreklámberendezések biztonságos és 
„kedvező árú” előállítását illetően. Számos táb-
lázat áll rendelkezésre a lehetséges alternatívák 
számbavételére. Mindig szem előtt tartjuk, hogy 
a tervezés, gyártás és kihelyezés során esetle-
gesen előforduló hibákat előre gondolkodva ki-
szűrjük, elkerülve az ezekből adódó fölösleges 
költségeket.

A fény és színtechnikai alapismeretek átadá-
sakor figyeltünk rá, hogy ezek könnyen hasz-
nálhatók – és a jelenlegi gyakorlattól eltérően 
sűrűbben használtak – legyenek a gyakorlati 
méretezésnél. A megbízóval vagy tervezővel tör-
ténő konzultáció során a fénytechnikai adatokkal 
érvelve sokszor érhetünk el költségcsökkenést. 
A fő cél mindig az adott fényreklámberendezést 
legjobban szolgáló fénysűrűség elérése. Saj-
nos az alkatrészek gyártói sokszor nem adnak 
kielégítő információt a számításokhoz, úgymint 
egy adott anyag fénytechnikai jellemzői vagy egy 
fénydióda fényárama. A szerzők az adott fejezet-
ben felhívják erre a figyelmet és saját mérések-
kel igyekeznek gyakorlatközeli információkkal 
szolgálni.

A fényreklámberendezés tulajdonképpeni gyár-
tása előtt lehetőleg átfogó tervezés szükséges. 

A hibás gyártás és a reklamáció elkerülésének 
módja a tervezett lépések konzekvens követése.

Vannak fejezetek, amelyek a fényreklámberen-
dezésekbe kerülő anyagok fel-, és bedolgozásá-
val foglalkoznak, úgymint fémek, szendvicsszer-
kezetű anyagok, műanyagok, üveg, feszített fólia, 
színes fóliák, festékek, ragasztók, kiöntőmasz-
szák. Ezen kívül a felületképzésre vonatkozóan 
is szolgálunk iránymutatással. Számos fotóval, 
ábrával és diagrammal szemléltetjük az adott 
folyamatot és szakfogást.

A következő fejezetben, ami a fényforrásokkal, 
tápegységekkel, kapcsolásokkal és elektro-
mos kiegészítőkkel, kábelekkel és vezetékekkel 
foglalkozik, igyekeztünk szabványhoz köthető 
szakkifejezéseket használni. A hétköznapokban 
használt „neoncső” például szakmailag helyte-
len, a fénycsövekben ugyanis a legtöbb esetben 
higanygőz-kisülés történik. A gyakorlati szak-
ember számára még megszokást igényelhet az 
„üzemi berendezés” összefoglaló kifejezés, ami 
a hálózati csatlakozás berendezéseit, áramá-
talakító-, előkapcsoló-, és gyújtókészülékeket 
foglalja magában. A „fényreklámberendezés” ki-
fejezés pedig nem csak a fixen telepített, hanem 
az akár mozgatható kivitelű fényreklámeszközö-
ket is jelenti.

Felsoroljuk a telepítés lehetséges módozatait, 
figyelembevéve a felmerülő biztonsági és mun-
kavédelmi szempontokat is.

A 17. fejezetben az előzőekben tárgyalt témákat 
megvizsgáljuk energiahatékonysági szempont-
ból is. Az hosszú élettartamú termékek hasz-
nálata és a kis karbantartásigényű szerkezetek 
gyártása - mint hosszú távú költségcsökkentés 
– szintén napirendre kerül ebben a fejezetben.
Fontos további utalásokat teszünk a betartandó 
szabványokra, előírásokra és szabályokra úgy-
mint a vevő általi átvétel folyamatára, valamint 
a fényreklámberendezés karbantartására és en-
nek dokumentálására.
A szerzők köszönettel tartoznak a rendelkezésre 
bocsátott képekért a következő cégeknek:  AL-
CAN Singen GmbH, Singen, Evonik Röhm GmbH, 
Darmstadt, Heinrich Bauer LAPIS KG („selbst ist A
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A könyvben megjelenő szövegeket, rajzokat, fotókat a legnagyobb gonddal válogattuk össze.  
Ennek ellenére a szerzők nem vállalnak felelőssget véletlenszerű hibákért és azok következményeiért. 

A fotókon bemutatott világító reklámberendezések és világító reklámeszközök az egyes fejezetekben 
leírtakat és a profilok megjelenítését hivatottak képileg alátámasztani. A fotók kiválasztása kizárólag 
a használhatóságuk és kifejező erejük figyelembevételével történt, és semmilyen összefüggésben 
nem áll a fotókon szereplő, s részben védettséget élvező márkajelzésekkel. A márkajogok tulajdonosi  

jogait a képek nem érintik. 

A könyv tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. 
A könyv utánnyomása és/vagy fénymásolása - kivonatosan is - csak a szerzők írásos engedélyé-
vel megengedett, különös érvényességgel az adattárolóra történő mentésre és adatfeldolgozó  

eszközökön történő felhasználására. 
Minden jog fenntartva. 

A magyar fordítás a Hansen Neon GmbH 2007 évi kadása alapján készült.

Kiadja: HSF – Magyar Fényreklámgyártók Szövetsége
Hungarian translation © by2019HSF

Fordította: Agárdi Tamás
Lektorálta: HSF – Magyar Fényreklámgyártók Szövetsége (Bacskainé Esztergomi Erzsébet, Sztanek 

László, Lember István)
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1 Bevezető

A reklám mindig fontos része volt a gaz-

daságnak. A fényreklám a kültéri reklá-

mozás egyik lehetősége. Napfénynél és 

sötétben is jól olvaható. Alkalmas egy 

üzlet kínálatának vagy szolgáltatásának 

hirdetésére, mivel gyorsan és különböző 

távolságokból is felismerhető. A jól olvas-

ható és kifogástalanul működő fényrek-

lámberendezés elemi érdeke a reklámo-

zónak.

A gyártók, akik a Fényreklám Gyártók 

Szakszövetségét (Németországban a Fa-

chverband Lichtwerbund e.V. [FVL], Ma-

gyarországon a Magyar Fényreklámgyár-

tók Szövetsége [HSF]) alkotják, ezeket az 

igényeket kívánják kielégíteni. Ezen túl-

menően elkötelezték magukat, hogy mo-

dern technikával, sokszínűen, optimálisan 

kialakított, biztonságos berendezéseket 

kívánnak tervezni, kínálni, gyártani, kihe-

lyezni és karbantartani.

A következőkben ezért a fényreklámok 

gyártásának lényeges vonatkozásait 

vesszük sorra. A magyarázatokkal támo-

gatni kívánjuk a tervezők, gyártók, meg-

rendelők konstruktív együttműködését, 

az optimális megoldások megtalálását a 

tervezés, gyártás során.

A megrendelő általában a levélpapíron, 

prospektuson és más, nyilvános megje-

lenési formákban használt betűit, logóit 

szeretné viszontlátni a fényreklám beren-

dezésének formai kialakításában. Papírra 

nyomtatva ezeket általában egyedül néz-

zük, és közel ugyanabból a helyzetből. A 

megtekintés hosszának kevesebb a jelen-

tősége.

A fényreklámoknál ez másképp van. Kü-

lönböző látószögből és eltérő távolságból 

is gyorsan és jól felismerhetőnek kell len-

nie, mivel a szemlélő változó távolságban, 

más-más irányban és sebességgel mo-

zog. Emiatt a fényreklám kialakításánál fi-

gyelembe kell venni ezen különleges igé-

nyeket. Sorra veszünk néhány fontosabb 

nézőpontot és szemléletes módon igyek-

szünk megoldásokat kínálni.
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Először az emberi szem teljesítőképes-

ségét vizsgáljuk, ami alapján a kontraszt, 

szín, méret és betűformákat illető felté-

telrendszer kialakul. Ehhez kapcsolódnak 

majd javaslataink a szín és anyagválasz-

tást illetően. Bemutatjuk a fényreklámok 

leggyakoribb kialakítási formáit. Elsőnek 

mindjárt a térbeli kialakítású jeleket (kü-

lönálló betűk és logók) számos megjele-

nésükben, majd a többi formát vesszük 

sorra. A technikai részletekben tudatosan 

nem mélyülünk el – ez a gyártó felelős-

sége marad. Nem vesszük részleteiben a 

különböző világító display-k és üzletbe-

rendezések számos lehetőségét sem.

Az egyes szövegrészeket igyekeztünk 

minél több fotóval illusztrálni, amelyek a 

szerzők értékelése szerint a legjellem-

zőbb példái az adott fényreklám kialakí-

tásának. Ezeket tudatosan nem láttuk el 

a szerelési helyszínre, a kép készítésének 

időpontjára és a gyártóra vonatkozó infor-

mációkkal.

Mi, a szerzők – a Fachverband Lichtwer-

bund (Fényreklám Gyártók Szövetsége) 

tagjai – reméljük, hogy ezekkel az álta-

lános érvényű útmutatásokkal gondola-

tindítók lehetünk, amelyek nagy reklám-

hatékonyságú és esztétikus kialakítású 

fényreklám berendezéseket eredményez-

nek. Építészek, tervezők, dizájnerek épp-

úgy fontos segítséget kapnak könyvünk-

kel a fényreklámok kialakításához, mint 

az építési és műemlékvédelmi hatóságok 

szakemberei. Az értékesítők és a fény-

reklámgyártók vevőkapcsolati tanácsadói 

gazdagon illusztrált érvelési segédletként 

használhatják a vevőkkel, valamint érdek-

lődőkkel történő tárgyalásokon.

 


