LEDien luotettava kytkentä ja himmennys
LED-yhteensopivat ratkaisut Thebeniltä

LED – Tulevaisuuden energian säästöä
ja pientä ongelmaa
Viime vuosina LEDien suosio on kasvanut merkittävästi. LEDien hyötysuhteen ja värintoistokyvyn
kehittymisen ansiosta valaistustekniikasta ei oikeastaan löydy enää alueita, joissa niitä ei käytettäisi: Jälkikäteen vaihdettavat lamput ovat tervetullut vaihtoehto vähemmän suosituille energiansäästölampuille. Valaisevina nauhoina ja paneeleina ne sopivat kaikkiin pintoihin ja antavat valaistussuunnittelulle aivan uusia mahdollisuuksia. Jopa ensimmäiset suuritehoiset laitteet,
kuten näyttämöiden ja studioiden valonheittimet, ovat jo saatavilla LED-versioina.
Mutta jokaista lamppua ei voi kuitenkaan helposti korvata LED-lampulla. Se voi aiheuttaa ongelmia laitteille - yllättävästi jopa kytkimen yhteydessä. Syynä tähän ovat lyhytaikaiset, mutta myös
erittäin korkeat kytkentävirrat. Ne voivat olla tuhatkertaisia ja jopa enemmänkin nimellistehosta.
Koskettimet voivat sen vuoksi palaa tai hitsautua yhteen.
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LEDien asettamat haasteet
ja niistä selviytyminen

Niinkin jokapäiväisiin toimintoihin kuten
kytkentään ja himmennykseen liittyvät
vaikeudet ovat yllättäviä. Ongelmana
on, että LED-valonlähteille ei ole vielä
olemassa standardia.

LED-valonlähteisiin pätevät yleiset valaisimia koskevat määräykset, kannan mallista aina
valonvoimakkuuteen ja tehon kulutukseen. Muita seikkoja ei ole määritelty. Toisin, kuin
klassisissa, yksinkertaisella hehkulangalla varustetuissa valonlähteissä, LED-lampuissa on
paljon ohjaukseen liittyvää elektroniikkaa. Jokainen valmistaja voi päättää itse, miten ohjaus
rakennetaan. Kytkimien ja himmentimien valmistajilla ei ole tällä hetkellä mitään vertailukohtia sille, mitä elektroniikkaa laitteet ohjaavat ja miten valonlähteet tällöin toimivat.
Vastaavista standardeista on tällä hetkellä olemassa vasta luonnoksia.
Standardia ei ole käytettävissä? Näin ollen meidän on testattava itse!
Jos tuotteessa ei ole ilmoitettu erityisiä kytkentäkuormia LED-lampuille ja kaasunpurkauslampuille, voidaan olettaa, että tuotetta ei ole hyväksytty näille. Tosin LED-kuormistakaan
annetut tiedot eivät aina auta. Minkälaisia kytkentävirtoja laitevalmistaja olettaa? Ne voivat
erota toisistaan lamppukohtaisesti. Myös yhteenlaskettaessa pitää olla varovainen. Useilla
LEDeillä, joilla on pienet nimellisvirrat, voi olla lopputuloksena suuremmat kytkentävirrat
kuin yksittäisellä LEDillä vastaavalla kokonaisteholla.
Jotta kuormitustietoja voidaan antaa kytkimille ja himmentimille, Theben suorittaa jatkuvasti mittauksia tavallisilla LED-lampuilla. Näiden testien aikana kytkimet suorittavat
vähintään 40 000 kytkentäsykliä. Siten saadaan luotettavia tietoja kytkettävistä kuormista.
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Koskettimien tuhoaja LED
Säästeliäs käytössä,
tuhlaavainen kytkettäessä

Yksinkertainen skenaario: Suuren kiinteistön johtokunta päättää asentaa portaikkoihin hehkulamppujen tilalle LED-lamput. Ammattiasentaja mittaa ja todentaa määritetyn valonvoimakkuuden.
Säästömahdollisuudet ovat lupaavat: Edullisemman energiankulutuksen lisäksi lamppujen pitkä
käyttöikä vähentää huoltokustannuksia.
Mutta yhtäkkiä portaikkojen valaistuksen ohjauslaitteet vioittuvat. Tarkastuksessa selviää, että
koskettimet ovat palaneet tai hitsautuneet yhteen: Laitteita on ilmiselvästi ylikuormitettu, vaikka
asennuksen nimellistehoa on merkittävästi vähennetty.

Suunnaton rasitus koskettimille
Kapasitiiviset kytkentäkuormat
Miten muutaman W:n nimellistehon omaava LED-lamppu voi tuhota
kytkentäkoskettimen, joka on suunniteltu tähän nähden moninkertaiselle kuormalle? Vastaus löytyy kytkentävirtojen tarkemmasta tarkastelusta: Hehkulampuissa kylmä kierukka aiheuttaa tyypillisiä kytkentävirtoja,
jotka ovat kymmenkertaisia kulloiseenkin nimellisvirtaan suhteutettuna.
LED-lampuilla ja energiansäästölampuilla on kapasitiivisten ominaisuuksiensa vuoksi kytkentävirtapulsseja µs-alueella, jotka voivat olla 1000kertaisia nimellisvirtaan nähden. Saimme eräässä mittauksessa, jonka
suoritti VDE:n valtuuttama testilaboratoriomme, erittäin epäedullisessa
tapauksessa kytkentävirran 19 A 1,8 W LED-lampulla, joka on 1706kertainen nimellisvirtaan nähden!

Varo!
Poiskytkeytymisen esivaroitus
Tässä yhteydessä on viitattava myös pois päältä kytkeytymisen esivaroitukseen liittyviin ongelmiin (kaksoisvilkkuminen tms. DIN 18015-2
mukaan): Vilkkumista ei voi havaita luotettavasti, koska liitäntälaitteen elektroniikka tai LEDien kondensaattorit puskuroivat pois
päältä kytkennän. Moninkertainen kytkentä lyhentää lisäksi laitteen
käyttöikää.
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Näin kytketään LED-valonlähteet
Oikea kytkentä sopivana ajankohtana
Kaksi kosketinta kaikille
kytkentätapahtumille:
Volframi-etukosketin
Suuret virrat edellyttävät erikoiskoskettimia. Theben käyttää
hopea-tinaoksidi (AgSnO2) koskettimien lisäksi kahden koskettimen
yhdistelmää, jotka sulkeutuvat peräkkäin (volframi-etukosketin).
Etukosketin on valmistettu korkeaohmisesta ja erittäin kestävästä
volframista. Se sieppaa kytkentävirran ja vaimentaa sitä samalla.
Matalaohminen pääkosketin ei näin kuormitu kytkentähuipuista.
Theben käyttää näitä releitä digitaalisissa aikakytkimissä TR 609
top2 S ja SELEKTA 175 top2 sekä suorituskykyisissä liiketunnistimissa theLuxa P ja läsnäolotunnistimessa theRonda P.

Tarkka kytkentäpiste:
Nollapistekytkentä
Kytkentälaitteet, jotka on suunniteltu C-kuormille, selviytyvät tavallisesti paremmin kytkentävirroista. Theben suosii tällöin erittäin tehokasta ratkaisua, niin sanottua nollapistekytkentää. Se laskee vaihtojännitteen sinuskäyrän nollapisteen. Tällä tavalla kytkentävirta on
kytkettäessä minimaalinen. Se suojaa relekosketinta ja pidentää
käyttöikää myös nimellisesti suurissa kytkentäkuormissa. Lähes
kaikki top2- ja top3-sarjan laitteet, liiketunnistin theLuxa S ja läsnäolotunnistin PlanoCentro, on varustettu nollapistekytkennällä.

Ympäristöä säästävä ja luotettava kytkentä:
Kadmiumvapaat koskettimet
Kadmiumoksidia pidettiin kauan ihanteellisena kosketinmateriaalina
suurille kytkentävirroille. Nyt se on RoHS-direktiivin mukaisesti
kielletty, kieltoon on kuitenkin olemassa poikkeuksia, jotka
koskevat sähköisiä kytkentäkoskettimia.
Theben otti siitä huolimatta jo vuosituhannen vaihteessa käyttöön
ympäristöystävälliset Ag/SnO2-materiaalit. Niillä on verrannollisesti
hyvät, osittain jopa paremmat kosketus- ja kytkentäominaisuudet,
kuten korkeampi koskettimien ja yhteen hitsautumisen kestävyys
sekä selkeästi pienempi taipumus materiaalin muuttumiseen tasavirtakäytössä.
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LEDien himmennys
ei ole mikään itsestäänselvyys!

Himmennettävä vai ei?
Oikea valinta on tärkeää
Kaikki LED-valaisimet eivät ole himmennettäviä. Jopa soveltuvissa
malleissa himmennysominaisuudet poikkeavat toisistaan paljon ja
ovat valmistajakohtaisia. Usein LEDit vilkkuvat eikä niitä voi himmentää
lineaarisesti ja harmonisesti, koska tarvittava liitäntäelektroniikka reagoi
voimakkaasti eri tavoin aallon nousevaan ja laskevaan reunaan. Monet
valmistajat hyväksyvät tämän vuoksi nimenomaisesti vain toisen menetelmän.

Lamppu jää päälle
Jäännösvirrat riittävät tähän
OFF
ON

Himmentimien häiriönpoistokondensaattorit aiheuttavat lisäongelman.
Niiden läpi virtaa jatkuvasti hyvin pieniä jäännösvirtoja. Ne riittävät
LED-lampuille 1-2 watin nimellisteholla. Tällöin ne eivät enää
sammu kokonaan. Samalla tavoin voivat vaikuttaa myös pitkät,
samansuuntaisesti asennetut johdot.

Valaisimelle himmennin
Oikea valinta on tärkeää
Portaatonta säätöä varten LED-lampun pitää olla himmennettävä,
mutta myös himmentimen pitää olla LED-kelpoinen. Thebenillä on
tähän useita ratkaisuja:
- Asetusvaihtoehdot eri LED-valonlähteille
- ETS:n kautta jälkiladattavat himmennyskäyrät (KNX)
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LEDien himmennys!
Theben on asiantuntija
Säädettävyys
Asetusvaihtoehdot
Thebenin LED-yhteensopivissa kytkentälaitteissa, kuten yleishimmentimessä DIMAX 534 plus, on asetusvaihtoehtoja, joiden avulla ne
voidaan mukauttaa täydellisesti tähän tekniikkaan.
Potentiometrien ja kiertokytkimien avulla voidaan säätää vähimmäiskirkkaus pienitehoisille LED-valonlähteille. Myös säätötapa on esivalittavissa joko aallon nousevalta tai laskevalta reunalta. Siten voidaan
käytännössä ohjata tunnettujen valmistajien kaikkia himmennettäviä
LED-valonlähteitä.

Uusinta teknologiaa KNX:llä
Himmennyskäyrien jälkilataus
Thebenin KNX-yleishimmennin on askeleen edellä: KNX-ohjelmointiohjelmaan (ETS) on tallennettu erilaisia
himmennyskäyriä, jotka korjaavat himmennysominaisuudet käytetystä valonlähteestä riippuen ja huolehtivat
siten saumattomasta ja portaattomasta säädöstä.
Uusien himmentimien toisena etuna ovat himmennyskäyrien laajennukset. ETS:n kautta voidaan tuoda uusia
himmennyskäyriä esim. tuleville valaisimille. Tämän päivityskyvyn ansiosta KNX-himmentimet ovat erittäin
luotettava sijoitus.
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Luotettavat, suorituskykyiset, täsmälliset
Kellokytkimet ja porrasvaloautomaatit

Hehkulampusta LED-valonlähteisiin: Theben tarjoaa kompakteja itsenäisiä laitteita esimerkiksi nollapistekytkennällä
tai volframi-etukoskettimella.
Tuotteita löytyy kaikkiin
käyttötarkoituksiin yksinkertaisista ajastimista viikkoohjelmalla varustettuihin astronomisiin kellokytkimiin.
Tässä julkaisussa esitellään vain
yksi tuotevalikoima. Muut tuotteet kuten hämäräkytkimet tms.
löydät osoitteesta www.theben.
fi
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Digitaalinen kellokytkin
viikko-ohjelmalla

Astronominen kellokytkin
viikko-ohjelmalla

Useimmissa digitaalisissa
kellokytkimissä, joiden rakenneleveys on 1 -mod. 1, on volframietukosketin, joka suojaa kytkevää relettä ja kestää kapasitiivisen kytkentäkuorman.

Digitaalisissa kellokytkimissä
rakenneleveydestä 2-mod.2
alkaen on nollapistekytkentä
relekoskettimen ja valonlähteen
suojaamiseen, ts. valonlähteen
käyttöikä pitenee.

TR 609 top2 S

SELEKTA 174 top3

ELPA 6 plus

-	Volframi-etukosketin
-	Kytkentäteho LED:
< 2 W: 50 W, > 2 W: 600 W
-	Kytkentävirta maks.
800 A/ 200 µs
- 1 kanava
-	Ulkoinen tulo
(painike tai kytkin)
-	Lomaohjelma/
vaihteleva ohjelma
läsnäolon simulointiin
- Pulssi-/sykliohjelma
-	Hyvä toimintatarkkuus
integroidulla lämpötilan
kompensoinnilla
- Tuotenro 6090101

- Nollapistekytkentä
-	Kytkentäteho LED:
< 2 W: 50 W, > 2 W: 600 W
- 2 kanavaa
-	Kytkentävirta maks.
800 A/ 200 µs
-	Maailmanlaajuinen
sijaintipaikan syöttö
- Siirtymätoiminto
(+/- 120 minuuttia)
-	3 erikoisohjelmaa
päiväystoiminnolla
-	Hyvä toimintatarkkuus
integroidulla lämpötilan
kompensoinnilla
- Snro 2606611

-	Nollapistekytkentä
-	Kytkentäteho LED:
< 2 W: 55 W, 2-8 W: 500 W,
> 8 W: 500 W
-	Poiskytkeytymisen esivaroitus
optimoitu LED-valonlähteille
-	Monitoimilaite
10 valittavalla toiminnolla
-	Pitkäaikaistoiminto voidaan
aktivoida pitkällä painikkeen
painalluksella
- Jatkuva valo
-	Painiketulo elektronisella
ylikuormitussuojalla
-	Automaattinen 3 tai
4 johdon tunnistus
- Snro 2607627

1
2
3

Ei koske: TR 608 top2 S
Kellokytkimissä, joiden käyttöjännite on 12 – 24 V ei ole nollapistekytkentää.
Tarkista: Ei koske kaikkia malleja

Porrasvaloautomaatti ELPA
Thebenin elektronisessa porrasvaloautomaatissa on jo 10
vuoden ajan ollut nollapistekytkentä3.

Täysautomaattiset, monipuoliset, säädettävät
Liiketunnistimet

Thebenin liiketunnistimet ovat
lujatekoisia ja luotettavia itsenäisiä ratkaisuja, jotka huolehtivat
turvallisesta ja taloudellisesta
valaistuksesta. Nollapistekytkennän ja/tai volframietukoskettimen ansiosta tästä
käytännössä testatusta tekniikasta voi tehdä vieläkin luotettavamman LED-valonlähteiden
avulla.

Liiketunnistin
theLuxa S

Liiketunnistin
theLuxa P

Liiketunnistin
theMova P (ei kuvaa)

Kaikissa theLuxa S-malleissa on
nollapistekytkentä relekoskettimien ja valonlähteen suojaamiseen, ts. valonlähteen käyttöikä pitenee.

Kaikissa theLuxa P-malleissa
on volframi-etukosketin, joka
suojaa kytkevää relettä ja kestää
kapasitiivisen kytkentäkuorman.

Kaikissa theMova P-malleissa
on volframi-etukosketin, joka
suojaa kytkevää relettä ja
kestää kapasitiivisen kytkentäkuorman.

theLuxa S150/ S180

theLuxa P220/ P300

theMova P360-100 UP

-	Nollapistekytkentä
-	Kytkentäteho LED:
< 2 W: 25 W, 2–8 W: 90 W,
> 8 W: 100 W
-	Tunnistuskulma 150°,
aliryömintäsuoja
- Tunnistusalue maks. 12 m
-	Kirkkauden kytkentäarvo
ja jälkitoiminta-aika
säädettävissä
-	Sekavalonmittaus soveltuu
LED-valojen, loistelamppujen,
hehku- ja halogeenilamppujen
ohjaukseen
-	Ajankohtaisen kirkkausarvon
opetustoiminto
- Pulssi-, testaustoiminto

-	Volframi-etukosketin
-	Kytkentäteho LED:
< 2 W: 60 W, 2–8 W: 180 W,
> 8 W: 200 W
-	Kytkentävirta maks.
800 A / 200 µs
- Tunnistuskulma 300°,
aliryömintäsuoja
- Tunnistusalue maks. 16 m
-	Seinä- ja kattoasennukseen
-	Sekavalonmittaus soveltuu
LED-valojen, loistelamppujen,
hehku- ja halogeenilamppujen
ohjaukseen
-	Kirkkauden kytkentäarvo
ja aikaviive säädettävissä
-	Mahdollisuus käyttää
kaukosäädöllä

-	Volframi-etukosketin
-	Kytkentäteho 2300 W, 1150 VA
(cos =0,5)
- Kytkentäteho LED:
< 2 W: 60 W, > 2 W: 180 W
-	Kytkentävirta maks.
800 A / 200 µs
-	Pyöreä tunnistusalue 360°,
Ø 24 m (452 m2)
-	Sekavalonmittaus soveltuu
LED-valojen, loistelamppujen,
hehku- ja halogeenilamppujen
ohjaukseen
-	Täysautomaattinen toiminta
-	Mahdollisuus käyttää
kaukosäädöllä
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Kaunismuotoiset, tarkat, konfiguroitavat
Läsnäolotunnistimet

Ammattimaisten vaatimusten
mukaiset läsnäolotunnistimet:
Theben-laitteet soveltuvat
vaativaan käyttöön pientaloissa
sekä liike- ja teollisuusrakennuksissa. Nollapistekytkennällä tai
volframi-etukoskettimella ne
ovat yhdistettävissä mihin
tahansa valaistussuunnitelmaan,
halogeenikohdevaloista LEDjärjestelmiin.
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Läsnäolotunnistin
theRonda P

Läsnäolotunnistin
thePrema

Läsnäolotunnistin
PlanoCentro (ei kuvaa)

Kaikissa theRonda P-malleissa
on volframi-etukosketin, joka
suojaa kytkevää relettä ja
kestää kapasitiivisen kytkentäkuorman.

Kaikissa thePrema S- ja Pmalleissa on suuritehoinen rele.

Kaikissa PlanoCentro-malleissa
on nollapistekytkentä relekoskettimen ja valonlähteen suojaamiseen, ts. valonlähteiden
käyttöikä pitenee.

theRonda P360-100/ 101

thePrema S360-100/ 101

PlanoCentro 101-EWH

-	Volframi-etukosketin
-	Kytkentäteho 2300 W, 1150 VA
(cos =0,5)
- Kytkentäteho LED:
< 2 W: 60 W, > 2-8 W: 180 W
-	Kytkentävirta maks.
800 A/ 200 µs
- Ominaiskulutus: 0,1 W
-	Pyöreä tunnistusalue 360°,
Ø 24 m (452 m2)*
-	Sekavalonmittaus soveltuu
LED-valojen, loistelamppujen,
hehku- ja halogeenilamppujen
ohjaukseen
-	Täys- tai puoliautomaattinen
toiminta

-	Kytkentäteho: 2300 W,
1150 VA (cos =0,5)
- Kytkentäteho LED:
< 2 W: 60 W, > 2-8 W: 180 W
-	Kytkentävirta maks.
800 A / 200 µs
- Ominaiskulutus: 0,1 W
-	Neliömäinen tunnistusalue 360° (7 x 7 m)*
-	Sekavalonmittaus soveltuu
LED-valojen, loistelamppujen,
hehku- ja halogeenilamppujen
ohjaukseen
-	Täys- tai puoliautomaattinen
toiminta

-	Nollapistekytkentä
-	Kytkentäteho: 2300 W,
1150 VA (cos =0,5)
- Kytkentäteho LED:
< 2 W: 60 W, > 2-8 W: 180 W
-	Kytkentävirta maks.
800 A/ 200 µs
- Ominaiskulutus: 0,4 W
-	Neliömäinen tunnistusalue 360° (9 x 9 m)*
-	Sekavalonmittaus soveltuu
LED-valojen, loistelamppujen,
hehku- ja halogeenilamppujen
ohjaukseen
-	Täys- tai puoliautomaattinen
toiminta

* 3 m asennuskorkeudella

Portaattomat, vilkkumattomat, laajennettavat
Himmentimet ja KNX-himmentimet

Yleishimmentimet
Kaikissa DIMAX plus-malleissa
on Asetusvaihtoehdot optimaaliseen LED-ohjaukseen.

KNX MIX2 himmentimet
Perus- ja laajennusmoduuli
KNX-ohjelmointiohjelmaan ETS on tallennettu erilaisia himmennyskäyriä, jotka korjaavat himmennysominaisuudet käytetyn
valonlähteen mukaisesti ja huolehtivat siten portaattomasta
himmennyksestä. ETS:n avulla voidaan tuoda uusia himmennyskäyriä esim. tuleville valonlähteille – tämän ansiosta ne ovat
erittäin luotettava sijoitus.

DIMAX 534 plus

DMG 2 T KNX ja DME 2 T KNX

-	Yleishimmennin
R-, L- ja C-kuormille automaattisella kuormantunnistuksella
-	400 W himmennysteho
-	Säädettävä vähimäiskirkkaus
(vaaditaan LEDeille ja
ESL-lampuille)
-	1 kanavaista
himmentimen tehostinta DMB
1 T KNX käytettäessä himmennystehoa voidaan laajentaa 300 W:lla
-	3 valaistusohjelmaa tuotavissa erillisen tulon kautta

- 2-osainen yleishimmennin MIX2, perus- ja laajennusmoduuli
-	Himmennettävien, LED-lamppujen, pieni- ja suurijännitteisten
halogeenilamppujen sekä hehkulamppujen himmentämiseen
-	Soveltuu myös himmennettävien loisteputkien himmentämiseen
erilaisilla himmennyskäyrillä
-	Kytkentätilan LED-valo jokaiselle kanavalle
-	Himmennysteho: 400 W/VA kanavaa kohden tai 1 x 800 W/VA
rinnakkaiskäytössä
-	1 kanavaista himmentimen tehostinta DMB 1 T KNX käytettäessä
voidaan himmennystehoa laajentaa 300 W/VA:lla. Teho
maks. 2000 W/VA mahdollinen maks. 4 tehostimella
-	Automaattinen kuormantunnistus (voidaan ottaa pois käytöstä)
- R-, L- ja C-kuormille
- Himmennysalue 0 - 100 %

KNX-himmentimen
tehostin DMB 1 T KNX
(ei kuvaa)
-	1 kanavainen himmentimen
tehostin
-	Yleishimmentimien perus- ja
laajennusmoduulin tehostamiseen 300 W:lla kanavaa
kohden. Teho maks. 2000 W/
VA mahdollinen maks. 4 tehostimella

KNX FIX2 himmennin
DM 4 T KNX (ei kuvaa)
-	4-osainen yleishimmennin
FIX2
-	Himmennettävien, LED-lamppujen, pieni- ja suurijännitteisten halogeenilamppujen sekä hehkulamppujen
himmentämiseen
- Erilaiset himmennyskäyrät
-	Himmennysteho: 400 W/VA
kanavaa kohden tai 1 x 800
W/VA rinnakkaiskäytössä
-	Tehon laajennus maks. 2000
W/VA mahdollista maks.
4 tehostimella
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Theben Oy
Liikkalankuja 6
00950 Helsinki
Puhelin +358 9 4242 7877
info@theben.fi
www.theben.fi

Oikeus teknisiin muutoksiin ja parannuksiin pidätetään.

Theben on jäsen:

