Elektrotechniek en Elektronica
Laboratoriumtests
Om haar klanten robuuste en volgens de strengste normen gecertificeerde producten te waarborgen, beschikt 3F Filippi over een intern
testlaboratorium dat is gecertificeerd door IMQ (Istituto Marchio Qualità) en waar de volgende tests kunnen worden verricht:

Temperatuurtest
Voor de meting van de temperaturen die de elektrische componenten en de elektronische
bereiken of de thermische grenswaarden van de materialen van de verlichtingsarmaturen.

Zoutnevel weerstandstest
Dit is een experimentele roesttest die wordt versneld voor de kwalitatieve beoordeling
van de roestbestendigheid van een materiaal of de bescherming tegen roest van een
bepaalde bekleding.

Lekdichtheidstest
Voor de bepaling van het beschermingsniveau van een product tegen de binnendringing
van vloeistoffen in de armaturen. De IP-beschermingsgraad van een armatuur wordt
bepaald aan de hand van de verkregen resultaten.

Stofdichtheidstest
Voor de bepaling van het beschermingsniveau van een product tegen de binnendringing
van vaste stoffen in de armaturen. De IP-beschermingsgraad van een armatuur wordt
bepaald aan de hand van de verkregen resultaten.

Voor deze tests beschikt 3F Filippi over uitrustingen die door IMQ zijn goedgekeurd en waarvoor 3F Filippi het certificaat IMQ-078/
CTF2-A heeft ontvangen (dit certificaat kan worden gedownload van onze website).
Aan de hand hiervan kunnen zelfstandig de tests voor de productcertificatie worden verricht: dit versnelt aanzienlijk de
ontwikkelingsfasen van het product, hetgeen een voordeel is voor de klant. De tests waarborgen de veiligheid, de kwaliteit en de lange
levensduur van de producten.
Alle producten zijn vervaardigd overeenkomstig de toepasselijke nationale IEC 34-21, Europese EN 60598-1 en internationale IEC
60598-1 normen.
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Dankzij hoogwaardige elektronica kan aan
de lichttechnische vereisten van de armaturen worden voldaan

Kwaliteits-HF: lager verbruik
Kwaliteits-HF: energierendementindex EEI= A2 BAT
Voordelige HF: energierendementindex EEI= A3

Kwaliteits-HF: langere levensduur van de fluerescentielamp
Gemiddelde levensduur lampen (x1000)

Helaas zijn op de markt voordelige E-VSA's verkrijgbaar.
Deze verbruiken meer energie, bieden lagere lichttechnische
eigenschappen, zoals een groter energieverbruik, een kortere
levensduur van de lichtbron en VSA, een onregelmatig
uitgangsvermogen, etc.
De belangrijkste verschillen met E-VSA's van hoge kwaliteit
worden hieronder vermeld:
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Voor de E-VSA’s gebruikt 3F Filippi uitsluitend E-VSA's van de beste
kwaliteit
3F Filippi is pionier op het gebied van het onderzoek en de productie van armaturen die zijn ontwikkeld voor
VSA's en elektronische fluorescentielampen.
De overgedimensioneerde behuizing en de elektronica-eenheid, de keuze voor de materialen zoals aluminium en staal voor een grotere hittedissipatie,
de nauwkeurige plaatsing van de componenten, zorgen ervoor dat de E-VSA's kunnen functioneren op temperaturen die ruim onder de toelaatbare
grenswaarden liggen, en maken het mogelijk dat de fluorescentielampen onder optimale lichtuittreding voorwaarden kunnen functioneren.
Een voorbeeld van een correct ontwerp van een armatuur met een VSA en elektronische fluorescentielampen dat er de doelmatigheid
en levensduur van waarborgt.
Grote elektronica-eenheid voor behoud
van de temperatuur

3F Cub

E-VSA’s

Behuizing van aluminium voor een
betere dissipatie van de temperatuur

Grote lampeenheid voor de
maximale lichtuittreding

Grote aluminium lampeenheid voor
de maximale lichtuittreding

Datasheets, updates van het product en de specificaties op onze website: www.3f-filippi.nl

E-VSA
E-VSA
Gescheiden elektronica-eenheid voor
behoud van de temperatuur
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3F Dodeca

Elektrotechniek en elektronica
E-VSA fluorescentielamp
De VSA's bestaan uit de beste kwaliteit, hoge frequentie, warme start
E-VSA's met energierendement index EEI = A2 en/of EEI = A2
BAT (Best Available Technology). Het E-VSA integreert in een enkel
component de functies van een de stroombegrenzer, een ontsteker
en een arbeidsfactor corrector.
Het gebruik van de fluorescentielamp gevoed met hoge frequentie,
biedt de eindgebruiker de volgende voordelen:
• 20-30% energiebesparing.
• 50% langere levensduur lamp.
• Hoge kwaliteit licht zonder flikkering en stroboscopische effecten.
• Vermogensfactor >0,95 (controleer de waarden op de
productbladen).
• Constant uitgangsvermogen.
• Automatische uitschakeling van uitgeputte lichtbronnen.
• Minder onderhoud.
• Lagere temperaturen in armaturen tijdens werking.
• Geen gezoem.
Technische specificaties:
• Voeding 230V/50-60Hz met tolerantie +/- 10% van de netspanning.
• Bedrijfsfrequentie >25 KHz in alle vermogensbereiken.
• Functionering op gelijkstroom is mogelijk.
• Lekstroom naar aarde lager dan 0,5 mA, waardoor de coördinatie
van differentiaalschakelaars eenvoudiger wordt.
• Geschikt voor ruimtes met een temperatuur van -15°C tot
+30°C.
• Voor gebruik bij lage temperaturen (0°C t/m -30°C) wordt het
gebruik aanbevolen van beschermingen tegen overspanning (Surge
Protection Device) op de voedingslijn en voor de eliminatie van de
oorzaken van eventuele onderspanning.
Voor het gebruik in omgevingen waar zware
omgevingsomstandigheden heersen wegens de aanwezigheid
van agressieve chemische middelen, bijzondere temperaturen, hoge
luchtvochtigheid (bijvoorbeeld in composteringsinstallaties, koelcellen,
champignonkwekerijen,, kassen, sauna’s, enz...), neem contact op
met onze technische afdeling.
Soorten E-VSA’s:
• E-VSA's met onmiddellijke inschakeling van de lamp (koude
start). De lamp schakelt direct nadat de ontstekingspanning
is gegeven (< 0,5 seconden). Deze VSA's zijn geschikt voor
toepassingen met maximaal 3 inschakelingen per dag.
• E-VSA's met warme inschakeling van de lamp (warme start).
De lamp schakelt in na 1-2 seconden (de zogenaamde
voorverwarmingstijd), en dus worden de inschakeling en een
optimale functionering van de lamp gegarandeerd, zelfs in
toepassingen met veel in-/uitschakelingen per dag.
Belangrijk: uitgaande van hetzelfde aantal cycli aan/uit,
waarborgt de warme start VSA altijd een langere levensduur
van de lichtbron dan de koude start VSA (zie de onderstaande
grafiek voor lineaire fluorescentielampen T5 en T8).
Alle 3F Filippi armaturen zijn uitgerust met warme start
E-VSA's en bieden een constant uitgangsvermogen.

Opmerking: fluorescentielampen met E-VSA's zenden infrarood
straling uit die kan interfereren met andere infraroodsystemen: om
interferentie of storingen te voorkomen, moeten dergelijke systemen
werken met een hogere draagfrequentie.

Armaturen
T8

T5

1x18
1x36
1x58
2x18
2x36
2x58
3x18
3x18*
4x18
4x18*
4x36
4x58
1x14 T5
1x24 T5
1x28 T5
1x35 T5
1x39 T5
1x49 T5
1x54 T5
1x80 T5
2x14 T5
2x24 T5
2x28 T5
2x35 T5
2x49 T5
2x54 T5
2x80 T5
3x14 T5
3x14* T5
3x24 T5
4x14 T5
4x14* T5
4x24 T5
4x35 T5
4x54 T5
4x49 T5
4x80 T5
6x49 T5
6x54 T5

Vermogen
maximaal (W)
systeem
lamp
+ VSA
19
36
55
35
71
109
53
55
70
74
142
218
16
25
31
38
41
53
58
86
31
49
60
76
106
114
170
48
48
75
62
62
98
152
228
212
340
318
342

Armaturen

Vermogen
maximaal
(W)
systeem
lamp + VSA

Rond T5

1x22 T5-R
1x40 T5-R
1x55 T5-R
1x60 T5-R

25
42
60
65

Compact
2x24C
4x24C
1x40C
1x55C
2x36C
2x40C
2x55C
3x40C
3x55C
4x40C
4x55C
6x55C
2x80C
1x18CD-CT
1x26CD-CT
1x32CT
1x42CT
2x18CD-CT
2x26CD-CT
2x32CT
2x42CT

48
96
45
60
70
89
118
134
178
178
236
354
173
19
26
34
44
37
53
69
91

MultiWatt E-VSA

Gemiddelde levensduur lampen (x1000)
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Multiwatt E-VSA's voor T5 buislampen en compacte lampen
maken toepassing van lampen met verschillende vermogens in
dezelfde armatuur mogelijk.
Dit biedt maximale flexibiliteit bij het wisselen van activiteiten en/
of visuele taken in de ruimte: gewoon de lichtbron vervangen voor
de gewenste verlichting. Het is mogelijk om de werkplekverlichting
individueel af te stemmen en de verlichtingsniveaus aan te passen
aan de visuele behoeften van elke werknemer.
De volgende armaturen zijn met deze VSA’s uitgerust: Barraluce
L, Barraluce P, Fly2, 3F Travetta DI, 3F Travetta, Mira Parete
DE, P200 T5, L 580 T5 MultiWatt, L590 T5 MultiWatt, 3F Linda
Multi
MultiWatt.

11,30/0,30

Economische vergelijking van
de verschillende typen VSA's
fluorescentielamp

Dimbare E-VSA fluorescentielamp
Dankzij dimbare E-VSA's kunnen "dynamische lichtsystemen"
worden ontworpen, waarin het lichtniveau kan worden aangepast
aan de visuele taak en/of de variatie van natuurlijk licht dat van
buiten binnentreedt.
Naast de voordelen van E-VSA's, kunnen
dimbare E-VSA's met warme inschakeling van de lamp
(energierendementindex EEI = A1 BAT) het lichtniveau
over een extreem breed bereik (1% tot 100%) regelen,
waardoor het verlichtingssysteem wordt geoptimaliseerd m.b.t.
energiebesparing en visueel comfort.

Commerciële omgeving
Voor deze omgeving overwegen we het gebruik van een 2x58W
armatuur die wordt gebruikt gedurende 4000 uur per jaar.
De onderstaande tabel toont het energieverbruik per jaar per
armatuur. Om het verbruik van het hele systeem te berekenen,
gewoon het verbruik vermenigvuldigen met het totaal aantal
geïnstalleerde armaturen.

De lampen worden gedimd met een stuursignaal dat wordt geleid
via draden die direct naar de VSA voeren vanaf apparaten zoals
potentiometers, knoppen, licht- en/of aanwezigheidssensoren,
individueel gebruikt, of beheerd door besturingseenheden.

Daarnaast maken E-VSA's energiebesparing en lagere
beheerskosten mogelijk dankzij de langere levensduur van de
lampen.
Specificaties

De dimbare elektronische VSA wordt gerealiseerd met gebruik
van:
• E-VSA’s met 1-10V interface die gedimd kunnen worden
met een analoog gelijkspanningssignaal van 10V
(maximale helderheid) tot 1V (minimale helderheid)
• E-VSA’s met DALI-interface die gedimd kunnen worden
met een digitaal signaal volgens het standaardprotocol
Digital Adressable Lighting Interface.

E-VSA
met laag
verlies

E-VSA
E-VSA

E-VSA
E-VSA
verstelbaar

0,18

0,18

0,18

4000

4000

4000

€ 101,52

€78,48
(- 23%)

€ 39,60
(- 61%)

Vermogen armatuur
2x58W
Kosten Kwh (Euro)
Bedrijfsuren per jaar

Op aanvraag kunnen de dimbare VSA's worden uitgevoerd met
E-VSA's met DALI interface.
Met de betreffende interfaces kunnen dimbare E-VSA's
de verlichtingssystemen creëren voor toepassingen in installaties
die worden aangestuurd door intelligente (bus)systemen.
Neem voor meer informatie contact op met onze Technische
afdeling.
We raden u aan om nieuwe lichtbronnen minstens 100 uur te
laten branden op maximale lichtsterkte (100%) om storingen
bij starten en een beperking van de nuttige levensduur van de
lampen te voorkomen.
Dimbare E-VSA's zijn de beste oplossing
voor zuinige en zeer lichtefficiënte systemen, doordat de
verlichting kan worden aangepast aan de exacte behoefte van de
gebruiker, d.w.z. de juiste lichtsterkte zonder verspilling.
Geschikt voor ruimtes met temperaturen van +5°C
(+10°C/15°C voor C, CD, CT compacte of T5 buis
fluorescentielampen) tot +30°C.

Totale energiekosten per
armatuur

*We veronderstellen een gemiddelde dagelijkse dimvermogen van
50% van het voedingsvermogen.
Verbruik (W) lamp + VSA
140
120
100
80
60

141
109

40
55

20
0
Laag
verlies
EEI B2

Energieverbruik
afhankelijk van de lichtstroom.

E-VSA
EEI A2 BAT

E-VSA
verstelbaar
EEI A1 BAT

Vergelijking energiekosten (%)
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100

90
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Datasheets, updates van het product en de specificaties op onze website: www.3f-filippi.nl

Laag
verlies
C

E-VSA
EEI A2 BAT

E-VSA
verstelbaar
EEI A1 BAT
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Elektrotechniek en elektronica
Indeling van de VSA's naargelang de energetische efficiëntie EEI
Het Europese comité van producenten van
verlichtingscomponenten (CELMA) heeft, in samenwerking
met de vereniging van producten van lichtbronnen, een nieuw
classificatiesysteem ontwikkeld voor elk lamptype bestaande uit 7
klassen van het vermogen dat door de lamp+VSA-systeem wordt
opgenomen. Aan deze klassen is een energierendementindex EEI
toegekend, te beginnen bij de meest doelmatige: A1 BAT*, A1,
A2 BAT*, A2, A3, B1, B2. Hoewel er geen directe correlaties zijn
met een specifieke technologie, verwijzen A1 BAT* en A1 naar
dimbaar elektronische VSA's, verwijzen A2 BAT*, A2 en A3 naar
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elektronische VSA's, verwijst B1 naar magnetische zeer laagverlies VSA's en verwijst B2 naar magnetische laag-verlies VSA's.
Opmerking over magnetische VSA’s: volgens de Europese Richtlijn
2000/55/EG (ten uitvoer gelegd met het Italiaanse Ministeriële
Besluit van 26 maart 2002) zijn armaturen met EEI = D VSA's
verboden en zijn armaturen met EEI = C VSA's verboden sinds
november 2005.
* BAT staat voor Best Available Technology, d.w.z. de beste
technologie die de markt biedt.

Nood-VSA fluorescentielamp
VSA met systemen voor noodverlichting met de volgende
eigenschappen:
• Massieve kabels, aderdiameter 0,50-0,75-1 mm² (0,75-1 mm²
ook klasse II), hittebestendig PVC HT 90°C, IEC 20-20.
• Zekering.
• 230V-50/60Hz elektronische omvormer met beveiliging tegen
overmatige ontlading van de accu.
• Gesealde Nikkel-Cadmium of Nikkel-Metaalhydraat NiMH
batterij.
• LED voor het signaleren van de aanwezigheid van
voedingsspanning en het opladen van de batterij.
• Oplaadtijd 24 uur.
• Duur = minimaal 1 uur gemeten onder de zwaarste
bedrijfsomstandigheden.
• 3-polig klemmenblok met geïntegreerde zekering voor standaard
voeding fase-nul-aarde (LTN).
• 2-polig klemmenblok voor de voeding van de noodverlichtingoplaadlijn.
• Voldoet aan IEC 60598-1, IEC EN 60598-1 (IEC 34-21) en IEC
EN 60598-2-22 (IEC 34-22).
• Geschikt voor ruimtes met een temperatuur van 0°C tot +25°C.
Op aanvraag:
• Vergrendel- en/of Rustmodus.
• Noodvoeding met 3 uur brandduur, met 1/1,5/2 brandduur
en 12 uur oplaadtijd (afhankelijk van de uitvoerbaarheid),
met intelligente besturingssystemen en gecentraliseerd of
lokaal beheer van de noodverlichting.
• Noodverlichtingssystemen met hoge lichtstroom.
• Afstandsbediening: de afstandsbediening kan gebruikt
worden voor het uit- en weer inschakelen van de lampen
tijdens de werking als noodverlichting. Zodra de spanning
weer terugkeert bereidt de noodverlichting zich voor op
een nieuwe interventie in geval van nood (conform de
norm IEC EN 60598-2-22)
VSA permanente nooduitvoering EP
Bij ingeschakelde voeding verlichten EP armaturen net als
gewone armaturen; in geval van een stroomstoring, zal de lamp
aangesloten op het noodverlichtingssysteem ingeschakeld
worden of blijft automatisch aan.
In EP armaturen met 2, 3 of 4 lampen, schakelt één lamp aan
voor de noodverlichting.
Niet-permanente nooduitvoering ENP
In ENP-armaturen niet-permanente gaat de lamp uitsluitend als
noodverlichting branden wanneer de netspanning wegvalt.

Lichtstromen in nooduitvoering
De onderstaande tabel toont de percentages lichtstroom van
lampen in een noodsituatie.
Deze lichtstromen zijn de minimum gegarandeerde waarden
tijdens nominale brandduur zoals vereist door IEC EN 60598-222 en zijn dus de waarden die gehanteerd moeten worden in de
ontwerpfase.

Lampvermogen
(W)
T8

T5

Compact

Rond
T5
Rond
T8

18
36
58
58 *
14
14 *
24
24 *
28
28 *
35
35 *
49
49 *
54
54 *
80
80 *
11 C
24 C
40 C
40 C *
55 C
55 C *
18 CD
26 CD
32 CT
42 CT
22 T5-R
40 T5-R
60 T5-R
22 TR
32 TR

Percentage
lichtstroom in
nooduitvoering (%)
na 1 uur
22
15,5
13,9
15
15
46
9
33,4
10,6
39
12,7
28,6
11,4
23
8,5
18,2
6,8
14,4
15
11
8
22,5
9
15
10
9
8
7
8
9
8
11
8

Afstandsbediening
* Noodverlichting met hoge lichtstroom. (te beoordelen naar
aanleiding van de aanvraag).

Datasheets, updates van het product en de specificaties op onze website: www.3f-filippi.nl
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Opmerkingen
• Als zowel de gewone voeding en oplaad- en noodvoeding
gebruik maken van een 3-fase systeem, moeten de beide
voedingen, en met name bij een noodverlichting met E-VSA's,
dezelfde fase hebben.
• In geval van vergrendeling via een schakelaar (permanent
uitgeschakeld), moet dit circuit worden beschouwd als het
veiligheidscircuit.

Elektrotechniek en elektronica
Merken en namen

Het Europese merkteken ENEC
(European Norms Electrical
Certification) garandeert dat de
armatuur voldoet aan Europese
EN normen. De IMQ is één
van de Europese certificatieinstituten die bij de ENEC hoort.
Armaturen die op basis van de
Europese normen door IMQ
zijn goedgekeurd zijn daarom
ENEC-gecertificeerd.

Alle 3F Filippi armaturen zijn
voorzien van de CE-markering.
Deze markering geeft aan dat
de armaturen voldoen aan de
EU-richtlijnen met betrekking
tot elektrisch materiaal en dat
ze vrij verkocht kunnen worden
binnen de EU.
De volgende richtlijnen zijn
op verlichtingsarmaturen van
toepassing:
• Laagspanningsrichtlijn
2006/95/EG
• EMC-richtlijn 2004/108/EG
inzake elektromagnetische
compatibiliteit
• Ecodesign-richtlijn 2009/125/
EG
• RoHS-richtlijn 2011/65/EU

EN staat voor Europese Norm,
uitgegeven door CENELEC
(Europees Comité voor
Elektrische Normalisatie). Deze
moeten worden aangenomen
door alle EU lidstaten aan de
hand van nationale instituten
voor regelgeving (in Nederland
KEMA, in België CEBEC en in
Italië CEI).
Voor armaturen gelden de
referentienormen IEC EN
60598-1 (IEC 34-21) en
IEC EN 60598-2-22 (IEC
34-22 armaturen voor
noodverlichting).
De conformiteit met dergelijke
normen waarborgt dat
de armaturen correct zijn
gebouwd en gebruikt kunnen
worden voor het samenstellen
van elektrische systemen die
voldoen aan de regelgeving
(bijv. de Italiaanse wet van 22
januari 2008, nr.37).

Beveiliging tegen elektrocutie
Norm IEC EN 60598-1 (IEC 34-21).
De elektrische armaturen zijn naargelang het type beveiliging tegen elektrocutie in vier klassen onderverdeeld.

Belangrijkste specificaties
van het materiaal

Voorzorgsmaatregelen

Klasse 0

Zonder aarding

Ruimte zonder aarding

Klasse I

Met aarding

Aansluiting op de aarding

Klasse II

Extra isolatie maar zonder aarding

Geen maatregel noodzakelijk

Klasse III

Voorzien voor
laagspanning

Aansluiting op
laagspanning
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