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Oprawa 3F CUB
firmy 3F Filippi
Tomasz Walendowski

W artykule zaprezentowano oprawÍ 3F CUB w≥oskiej firmy 3F Filippi. Jest ona przeznaczona
do oúwietlenia duøych powierzchni komercyjnych, przemys≥owych, sportowych i publicznych. Dystrybutorem oprawy na polskim rynku jest firma Elettronica Italiana. W publikacji
zwrÛcono uwagÍ na moøliwoúci zastosowaÒ nowoczesnych opraw na ürÛd≥a fluorescencyjne z wydajnymi rekuperatorami. Charakteryzujπ siÍ one oszczÍdnoúciami w zuøyciu energii
elektrycznej i kosztach konserwacji.
prawa 3F CUB zosta≥a zaprojektowana zgodnie z Dyrektywπ Europejskπ 2000/55/CE dotyczπcπ
oszczÍdnoúci energetycznej. Gwarantuje
sprawnoúÊ w granicach do 90%.

O

Zastosowanie
3F CUB moøe byÊ stosowana w pomieszczeniach komercyjnych ñ na targach,
ekspozycjach, w sklepach czy hipermarketach. Wysoka wydajnoúÊ chromatyczna
ürÛde≥ fluorescencyjnych umoøliwia dok≥adne sprawdzenie towaru. Ponadto dziÍki niskiemu wydzielaniu promieni ultrafioletowych (UV) w stosunku do innych rodzajÛw ürÛde≥ oúwietlenie dostarczane
przez 3F CUB gwarantuje zwiÍkszonπ
kontrolÍ nad negatywnymi efektami promieniowania UV.
3F CUB zosta≥a zaopatrzona
w podwÛjny zap≥on, co pozwala
podzieliÊ oúwietlenie przy utrzymaniu tej samej rÛwnomiernoúci.
OszczÍdza to energiÍ w godzinach przygotowania pÛ≥ek, sprzπtania czy ma≥ego nagromadzenia
kupujπcych.

Inny obszar zastosowaÒ to pomieszczenia przemys≥owe. Oúwietlenie pozwala na
≥atwe rozpoznanie czÍúci, co zmniejsza
zmÍczenie wzroku, a takøe umoøliwia
wczesne rozpoznanie niebezpieczeÒstwa
(np. wirujπcych czÍúci maszyn). Jest to rezultatem braku efektu stroboskopowego
(okablowanie elektroniczne). PowtÛrny zap≥on lamp (rÛwnieø w przypadku chwilowego wy≥πczenia sieci) jest natychmiastowy, co pozwala na dalszπ pracÍ bez kosztownych przerw w produkcji. Niewielka
wysokoúÊ pozwala na montaø w szczelinie
miÍdzy suwnicπ a belkπ.
Oprawa moøe byÊ teø stosowana w pomieszczeniach sportowych (baseny, korty
tenisowe, lodowiska), gdyø eliminuje oúle-

pienie ze wzglÍdu na ma≥e olúnienie. Model 3F CUB COM IP54 zaopatrzony
w przes≥onÍ metakrylenowπ jest odporny
na uderzenia, a model z przes≥onπ ze szk≥a
moøe byÊ uøywany w pomieszczeniach
z atmosferπ agresywnπ (np. na basenie).

Charakterystyka
Obudowa sk≥ada siÍ z podwÛjnego kad≥uba z wysokiej jakoúci wyt≥aczanego aluminium o duøej wytrzyma≥oúci. Aluminium
ma wysokπ przewodnoúÊ termicznπ, co pozwala na utrzymanie odpowiedniej kondycji
temperaturowej wewnπtrz obudowy z okablowaniem. DziÍki temu podzespo≥y urzπdzenia posiadajπ d≥uøszπ trwa≥oúÊ.

Rys. 1.
Oprawa 3F CUB
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w czasie niø lampy jodkowe. Po 6000h
dzia≥ania zmniejszenie strumienia úwietlnego lamp 55 W wynosi oko≥o 12%, zaú
lamp jodkowych oko≥o 20%

Rys. 2. Oprawy 3F CUB charakteryzujπ siÍ rozsy≥em prostokπtnym. Lampy wy≥adowcze sπ ürÛd≥ami
punktowymi i charakteryzujπ siÍ rozsy≥em okrÍønym.

Rekuperator strumienia wykonany zosta≥ z lustrzanego aluminium o wysokiej
wydajnoúci i charakteryzuje siÍ brakiem
opalizacji. ObrÛbka powierzchni tytanem
i magnezem zmniejsza poch≥anianie úwiat≥a (do 5%), sprzyja ograniczeniu temperatury w czÍúci optycznej na korzyúÊ d≥uøszej trwa≥oúci i prawid≥owego dzia≥ania zasilaczy elektronicznych. Ulepszone ogniskowanie uzyskano dziÍki ürÛd≥om
umieszczonym w oddzielonych wnÍkach
optycznych w celu odzyskania strumienia
úwietlnego.
Os≥ona wersji VT zrobiona jest z przezroczystego szk≥a niepalnego, hartowanego o gruboúci 4 mm, unieruchomionego
przy ramie obudowy. WersjÍ SP wykonano z trwa≥ego przeüroczystego metakrylanu. Na øπdanie dostÍpne jest warstwowe
przezroczyste szk≥o dla pomieszczeÒ wymagajπcych ca≥kowitego wch≥aniania promieni UV.
ZamkniÍcie sk≥ada siÍ z czterech zatrzaskÛw ze stali inox.
Wykorzystywane w oprawach ürÛd≥a
úwiat≥a: zwarte fluorescencyjne 55 W, 4800
lm, trzonek 2G11. StopieÒ ochrony IP54.

Przewaga opraw 3F CUBE
nad oprawami ze ürÛd≥ami
metalhologenkowymi

zmiany napiÍcia zasilania i na zmniejszone temperatury otoczenia.
DziÍki wysokiej czÍstotliwoúci zasilania
strumieÒ úwietlny wydaje siÍ niezmienny
dla oka ludzkiego.
Automatyczne wy≥πczenia wyczerpanych lamp (stand-by) zapewnia odpowiednie bezpieczeÒstwo. Zap≥on elektroniczny
i powtÛrny zap≥on jest zawsze natychmiastowy. Nie wystÍpuje brzÍczenie.
årednia øywotnoúÊ lampy
èrÛd≥a fluorescencyjne 55 W posiadajπ
úredniπ øywotnoúÊ prawie dwukrotnie
wyøszπ w stosunku do lamp jodkowych
(10000-12000h).
Niska moc zainstalowana W/m2
Z punktu widzenia projektu jednym
z waøniejszych parametrÛw jest watt/m2,
poniewaø okreúla wielkoúÊ mocy zainstalowanej na jednostkÍ powierzchni dla danego pomieszczenia.
Wysoka wydajnoúÊ úwietlna razem
z okablowaniem elektronicznym pozwala
na zuøycie tylko 18,8 W/m2 w handlu i 5,8
W/m2 w przemyúle.
Mniejszy spadek wartoúci
strumienia úwietlnego
Zastosowane ürÛd≥a wykazujπ mniejszy
spadek wartoúci strumienia úwietlnego

WydajnoúÊ úwietlna lamp
èrÛd≥a fluorescencyjne 55W majπ bardzo wysokπ skutecznoúÊ úwietlnπ w porÛwnaniu do lamp jodkowych. Przy takim samym oúwietleniu wymagajπ mniej mocy.
WydajnoúÊ úwietlna lamp:
Fluorescencyjne 4800lm/55W
WydajnoúÊ 87 lm/W
Jodkowe 32500lm/400W
WydajnoúÊ 81 lm/W
WydajnoúÊ úwietlna systemu:
Fluorescencyjne 4800lm/60W
WydajnoúÊ 80 lm/W
Jodkowe 32500lm/430W
WydajnoúÊ 75 lm/W
PodwÛjny zap≥on
3F CUB jest okablowany seryjnie z podwÛjnym zap≥onem. Pozwala to na rozdzielenie zap≥onu przy utrzymaniu tej samej rÛwnomiernoúci.
W urzπdzeniach na lampy jodkowe podwÛjny zap≥on nie jest moøliwy. Spowodowa≥by nierÛwnomiernoúÊ ca≥ego oúwietlenia.
Regulacja strumienia úwietlnego
Na øπdanie dostÍpne jest okablowanie
z elektronicznπ regulacjπ strumienia
úwietlnego, co zwiÍksza poziom oúwietlenia i komfort wzrokowy uøytkownika.
Regulacja moøe odbywaÊ siÍ rÍcznie za
pomocπ potencjometru, poprzez zdalne
sterowanie na podczerwieÒ, a takøe automatycznie z wykorzystaniem fotokomÛrki, systemÛw logicznych PLC lub BUS.
èrÛd≥a fluorescencyjne 55W nie wymagajπ natychmiastowej wymiany zuøytej
jednej lampy, poniewaø oúwietlenie jest

Zasilanie elektroniczne
DziÍki zasilaniu elektronicznemu o wysokiej czÍstotliwoúci lamp fluorescencyjnych 55 W moøna uzyskaÊ oszczÍdnoúÊ
energii wynoszπcπ od 20 do 30% ñ podwyøsza siÍ skutecznoúÊ úwietlnπ (lm/W)
lamp. Statecznik nie jest wraøliwy na

Rys. 3.
Kondycja temperaturowa
w czÍúci optycznej
pozwala na Ñodpychanieî
dymu i innych zanieczyszczeÒ
od oprawy
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zapewniane przez pozosta≥e ürÛd≥a. Lampy wy≥adowcze wymagajπ czÍsto natychmiastowej konserwacji, poniewaø zuøycie jednej
z nich powoduje nierÛwnomiernoúÊ oúwietlenia.
RÛwnomiernoúÊ oúwietlenia
Urzπdzenie 3F CUB pozwala uzyskaÊ bardzo dobrπ rÛwnomiernoúÊ oúwietlenia na stanowiskach pracy dziÍki rozsy≥owi prostokπtnemu. Lampy wy≥adowcze sπ ürÛd≥ami punktowymi i charakteryzujπ siÍ rozsy≥em okrÍønym (rys. 2).
Wywaøenie termiczne urzπdzeÒ
DziÍki zasilaniu elektronicznemu i obudowie aluminiowej (materia≥ o wysokiej przewodnoúci termicznej) uzyskuje siÍ zmniejszenie temperatury wewnÍtrznej urzπdzeÒ. Lampy wy≥adowcze
wytwarzajπ duøo ciep≥a, co powoduje zmniejszenie trwa≥oúci
i dzia≥ania urzπdzeÒ.

Rekuperator odpychajπcy dym
Rekuperator i optyka sπ jest mniej wraøliwe na dym, dziÍki aluminiowej i antystatycznej obudowie. Ciep≥e powietrze produkowane w wnÍce optycznej ogranicza moøliwoúÊ penetracji dymu
(rys. 3).
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Instalacja
Urzπdzenia 3F CUB dostarczane sπ z zainstalowanymi lampami. Nieduøa wysokoúÊ urzπdzeÒ pozwala na ≥atwπ instalacjÍ nawet w szczelinie miÍdzy suwnicπ a rurπ. Niewielki ciÍøar urzπdzenia pozwala na ≥atwe manewrowanie podczas pracy.

R

Zmniejszony efekt olúnienia
Zwarte lampy fluorescencyjne 55 W majπ umiarkowanπ
luminancjÍ (21000 cd/m2), co zmniejsza olúnienie.
Lampy jodkowe 400 W majπ wysokπ luminancjÍ rÛwnπ 170000
cd/m2.

A

Niskie wydzielanie promieni UV
èrÛd≥a 55 W nie sπ wraøliwe na zmiany napiÍcia zasilenia +/10%. Lampy jodkowe odczuwajπ najmniejsze wahania napiÍcia
zasilania +/-5%, co powoduje skrÛcenie øycia ürÛd≥a.
èrÛd≥a fluorescencyjne 55W przy tym samym oúwietleniu wydzielajπ cztery razy mniej promieniowania UV od lamp jodkowych.

