OSRAM kõrgrõhulahenduslampide kasutusjuhend
Toitepinge
Lambid vajavad tööks liiteseadist. Selleks võivad olla drosselid või
elektroonilised liiteseadised. Drosselite puhul tuleb kasutada
toitevõrgule vastava pinge ja sagedusega drosselit (tavaliselt 230 V / 50
Hz vahelduvvool). Sellest erineva toitevõrgu korral tuleb valida toode,
mis vastab kasutatava toitevõrgu parameetritele.
Lubatud toitepinge hälve
Lubatud toitepinge kõikumine HQL® puhul on ±10% ja HCI®, HQI®,
NAV® puhul ±3%.
Järsud võrgupinge kõikumised üle ±10% võivad põhjustada lampide
rivist välja langemise.
Lisaväljavõtteta drosseli korral võib pikaajaline toitepinge erinevus (230
V või 400 V) põhjustada kõrgrõhulahenduslampide värvitoonis ja
valgusvoos muutusi. Ka lambi tööiga võib lüheneda.
Ohutus
OSRAMi kõrgrõhulahenduslambid vastavad standardites IEC 62035 ja
IEC 61167 toodud ohutusnõuetele. Kõrge töörõhu tõttu võib järgnevaid
lampe kasutada vaid nende lampide jaoks ette nähtud täielikult suletud
valgustites. Neil harvadel juhtudel, kui lahendustoru kildudeks puruneb,
peab valgusti suutma kinni pidada kõik kuumad keraamika- või
klaasitükid kuni oma kasutusea lõpuni.
Mainitu kehtib järgmiste lampide puhul:
• kõik HCI®-T ja HQI®-T,
• kõik HCI®-TM ja HQI®-TM,
• kõik HCI®-TC,
• kõik HCI®-TF,
• kõik HCI®-TS ja HQI®-TS,
• kõik HCI®-TT,
• kõik HCI®-E 250 W ja HQI®-E 250 W,
• HQI®-R 150 W/NDL-lambid.
Lambid, mille väline klaastoru on katki, on ohtlikud ning seetõttu ei tohi
selliseid lampe kasutada.
Kasutusea lõpus võib kõrgrõhu-naatriumlampidel ja
metallhalogeniidlampidel esineda „alaldusefekt“. See ei ole seotud
konkreetse tootjaga. Liiga suur alalisvoolu osakaal võib viia drosseli ja
/või süüturi ülekuumenemiseni ja hävinemiseni. Ohutuse tagamiseks
vastavalt standardi IEC 62035 nõuetele tuleb kasutada sobivaid
kaitsemeetmeid. See kehtib ka võimsuse vähendamise võimalusega
liiteseadiste puhul. Eelnev jutt ei kehti NAV PLUG-IN-lampide kohta,
mis on spetsiaalselt olemasolevates valgustites kõrgrõhuelavhõbelampide asendamiseks välja töötatud. Erandiks on ka 1000 W
NAV-lambid ja metallhalogeniidlambid võimsusega 1000 W.
Lahenduslampide drosselid ja võimsustegurit korrigeerivad
kondensaatorid võivad teatud tingimustes tekitada võnkeahelaid, mis
suure voolu ja pinge tõttu võivad hävitada lampe, liiteseadiseid ja
kondensaatoreid. Sellist resonantsinähtust tuleb vältida valides sobivad
kaablid ja kaitselülitid.
Lambi töö
Lühiajaline suure valgusvooga lampide kasutamine koos sagedase
sisse- ja väljalülitamisega lühendab lampide tööiga. Lambid HQI®
1000 W peaksid töötama järjest vähemalt 3 tundi ja olema välja
lülitatud enne järgmist lülitust vähemalt 30 minutit. NAV®-lambid ei sobi
samuti lühikesteks korduvateks töötsükliteks, kuid peavad enne
väljalülitamist põlema vähemalt 5 minutit. Külmades kasutuskohtades,
kus temperatuur võib langeda kuni -50 °C-ni, sobivad välise
süüteseadmega kasutamiseks ainult HCI®-, HQI®- ja NAV®-lambid.
Sellised paigaldised eeldavad spetsiaalsete (lisakütteelemendiga)
süüturite kasutamist, näiteks MZN 400 SU-LT firmalt BAG Electronics
(lampidele 100–400 W) või muud sarnased süüturid teistelt tootjatelt.
Avatud valgustites sobib kasutada järgmisi lampe:
• kõik HCI®-E/P, HCI®-PAR, HCI®-R111 ja HCI®-T/P-lambid,
• kõik HQI®-E-lambid 70 W kuni 150 W,
• kõik HQI®-E/P-lambid.
Valgusti konstruktsioon
Valgustid peavad vastama standardis EN 60598 ettenähtud
ehitusnõuetele (soojuskarakteristikud ja kaitsmed). Lambid HQI® 1000–
2000 W peavad olema vabad igasugusest survest või toetuma lambi

tipu juures sobiva toe peale. Sama kehtib ka horisontaalse
põlemisasendiga NAV®-T 1000 W lampide kohta.
Täiendav varustus
HWL®:
Liiteseadis ei ole vajalik; ühendatakse otse vooluvõrku.
HCI®, HQI®, HQL®, NAV®:
• Liiteseadis:
<220 V kõrge reaktantsiga muundur
220 V drossel
HQI®-, HCI®- ja NAV®-lampide puhul tuleb kasutada sobiva
ülekoormuskaitsega liiteseadist (vt „Ohutus").
• Süüturid: HCI®-, HQI®- ja NAV®-lambid vajavad lisaks sobivaid
süütureid.
Erandid:
• HQI®-T 2000/N
• HQI®-T 2000/D/I
• NAV®-E 50/l 4Y®
• NAV®-E 70/I 4Y®
• NAV®-E 50/I
• NAV®-E 70/I
• NAV®-E 110
• NAV®-E 210
• NAV®-E 350
NAV® SUPER-lambid vajavad suhteliselt kõrgema süüteenergiaga
süütureid.
Sobivate süüturite või liiteseadistega varustatud HCI-TM-, HCI/HQI-TSja NAV®-TS-lampe saab kohe taaskäivitada, kui need on veel kuumad
(erandiks on HQI®-TS 2000/N/L). Rohkem teavet leiate punktist
„Taaskäivitus“.
SOX, SOX-E:
Töötavad kõrge reaktantsiga muunduritega (välja arvatud SOX 18, mis
töötab lisaväljavõttega drosseli ja 5 F süüturkondensaatoriga) või
hübriidlülitusega liiteseadistega.
Informatsiooni lampide ja liiteseadiste vahelise kauguse kohta vt
liiteseadise tootjapoolsetelt juhistelt.
Käivitusvool
HCI®, HQI®, NAV®, HQL®:
Kasutatavast liiteseadisest sõltuvalt võib käivitusvoolu suurus olla
töövoolust kuni kaks korda suurem.
Kaitselüliti
HCI®-, HQI®- ja NAV®-lampide kaitselülitina tuleb kasutada aeglase
rakendusega kaitselüliteid. Sulavkaitsme kasutamisel peab selle
nimiväärtus vastama lambi kahekordsele nimivoolule. Kaitselülitite
kasutamisel peab nende rakenduskõver olema “C”.
Lambipesad
Kasutatavad lambipesad peavad taluma süütamisel esinevat kõrget
pinget ning kuumalt toimuvat taaskäivitust. Sobivaid kõrgepinget
taluvaid lambipesasid saab tellida lambipesade tootjatelt.
Välitingimustesse paigaldatavate lampide puhul on soovitatav kasutada
fiksaatoreid, mis ei laseks lampidel kogemata pesast välja tulla (IEC
60238).
Võimsustegurid
(ilma korrektsioonita)
• HWL®: cos ~1
• HCI®, HQI® ja HQL®: cos 0,5 kuni 0,7
• NAV®: drosselitega cos 0,5
• SOX, SOX-E: cos ~0,3 (SOX 18: cos ~0,9)
PFC-kondensaatorite (võimsustegurit korrigeerivad kondensaatorid)
kasutamise vajadust kontrollige tootjate spetsifikatsioonidest. Näiteid
vaadake lehekülgedelt 6.45 kuni 6.51.
Võimsuse vähendamine
HQI®-lampe ei tohi kasutada vähendatud võimsusel, sest see võib
põhjustada muutusi valguse värvsuses ja lühendada lambi tööiga.
Põhimõtteliselt on HCI® POWERBALL®-lambi valgusvoo reguleerimine
(hämardamine) tehniliselt võimalik. Ümar keraamiline lahendustoru
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võimaldab kõrgema soojusmahtuvuse tõttu valgusviljakuse ja
värviesituse seisukohalt paremaid hämardusvõimalusi kui kvartsist
lahendustoru või silindrilise keraamilise lahendustoruga
metallhalogeniidlambid.
Sellegipoolest põhjustab hämardamine muutusi lambi värvsuses.
Lampide hämardamine põhjustab nende tööea jooksul suuremat
valgusvoo alanemist ja suuremaid värvimuutusi. Selline nähtus on eriti
siseruumides ebasoovitav. Valgusvoo alanemine ja värvimuutus
esinevad rohkem tavaballastide (CCG) kasutamisel, vähem
elektrooniliste liiteseadiste (ECG) puhul.
Seetõttu soovitab OSRAM hetkel saadaolevate lampide puhul vältida
hämardamist siseruumide valgustamisel ning tavaballastide (CCG)
kasutamisel.
Hämardamismeetod mõjutab tulemusi oluliselt. Soovitatav on
vähendada lambi võimsust juhitava ristküliklainehämardusega
elektroonilise liiteseadise (ECG) abil; hämardamiseks ei tohi kasutada
pinge alandamist ega esiservapulsilaiushämardit (toitepinget lõikav) .
Hämardatavate lampide korral ei ole võimalik tagada nende ettenähtud
tootekarakteristikuid.
POWERBALL® HCI® ja POWERTRONIC® PTo kombineerimine
võimaldab energiasäästlikku valgustust kohtades, kus optimaalne
värviesitus ei ole nii oluline, näiteks välisvalgustuse puhul.
PTo tagab ristküliklainelise vahelduvvoolukõveraga ja optimeeritud
süütega POWERBALL® HCI®-lampide talitluse optimaalsel võimsusel,
mis on kuni 60% lambi nimivõimsusest. Võimsuse vähendamisel kuni
85 protsendini nimivõimsusest ei esine märkimisväärset negatiivset
mõju.
Kui lamp töötab võimsusel, mis jääb vahemikku 85% kuni 60% lambi
nimivõimsusest, ei suurene ka lambi riknemise oht. Lampide näiv värv
omandab üha rohkem kergelt rohekat varjundit ja lambid võivad
värvsuse poolest üksteisest erineda.
Hämardusrežiimil töötades väheneb lambi valgusvoog lambi tööea
vältel kiiremini kui PTo kasutamisel 100% võimsusel. Seda nähtust
saab vähendada lambi kasutamisel kombineeritud režiimides, kus lamp
töötab osa aega hämardusrežiimil ja osa aega täisvõimsusel (100%).
NAV®- ja HQL®-lampe saab kasutada takistust muutes kuni 50%
madalamal võimsusel, eeldusel, et süütamine toimub nimivõimsusel.
Sisselülitamine
HWL®: Lamp saavutab otsekohe nimivalgusvoo. Käivitusvool ligikaudu
30% suurem.
HQL®: Nimivalgusvoog umbes 5 minuti möödumisel käivitamisest.
Käivitusvool ligikaudu 40% suurem.
HCI®: Nimivalgusvoog umbes 1 kuni 3 minuti möödumisel
käivitamisest. Käivitusvool ligikaudu 40% kuni 90% suurem – sõltuvalt
lambi tüübist ja liiteseadisest.
HQI®: Nimivalgusvoog umbes 2 kuni 4 minuti möödumisel
käivitamisest. Käivitusvool ligikaudu 40% kuni 90% suurem – sõltuvalt
lambi tüübist ja liiteseadisest.
NAV®: Nimivalgusvoog umbes 6 kuni 10 minuti möödumisel
käivitamisest, sõltuvalt lambi tüübist ja liiteseadisest. Käivitusvool
ligikaudu 25% suurem.
SOX, SOX-E: Nimivalgusvoog umbes 12 kuni 15 minuti möödumisel
käivitamisest. Madala ümbritseva temperatuuri korral võib
nimivalgusvoo saavutamine võtta rohkem aega. Ei vaja suuremat
käivitusvoolu.
Taaskäivitus
HCI®, HQI®, NAV®, HQL®, HWL®:
Need lambid vajavad enne taaskäivitust pisut aega (0,25 kuni 15
minutit) jahtumiseks, kuna käivituse süütepinge oleks muidu toitevõrgu
pingest kõrgem või HCI®-, HQI®- ja NAV®-lampide puhul süüturi
süütepingest.
Hetkeline taaskäivitus on sobiva süüturi kasutamisel võimalik järgmiste
lampide puhul:
HCI®-TS 70 W, 150 W
HQI®-TS EXELLENCE
HQI®-TS (välja arvatud: HQI®-TS 2000W/N/L)
HCI®/HQI®-TM...HR (HR Hot Re-strike)
NAV®-TS

Vajalik taaskäivituspinge on 25 kuni 60 KV.
SOX, SOX-E:
SOX 18-lambid on hetkeliselt taaskäivitatavad. Kõik ülejäänud SOXlambid vajavad enne taaskäivitust jahtumiseks mõned minutid aega.
Raadiohäired
Tavaliselt ei esine kõrgrõhulahenduslampide puhul pärast süütamist
raadiohäireid. Kui HQL®-lampide puhul peaks esinema raadiohäireid,
saab neid vältida, ühendades lambiga paralleelselt 0,1 F madala
induktsiooniga kondensaatori. Kondensaatorite paralleelühendust ei
tohi ühegi teise kõrgrõhulahenduslambi puhul kasutada. Kinni tuleb
pidada DIN EN 50160 nõuetest.
Fotomeetrilised ja elektrilised andmed
Kõikide lampide elektrilised ja fotomeetrilised andmeid mõõdetakse
etalonseadmetega laboritingimustes pärast 100 töötunnilist lampide
vanandamist. Kui ei ole märgitud teisiti, siis HCI®-lampide puhul
kehtivad antud väärtused TS-tüübi puhul horisontaalse põlemisasendi
korral ja teiste lambitüüpide puhul asendis, milles lambi sokkel on
ülalpool.
HQI®-lampide puhul kehtivad antud väärtused lambitüüpide -T ja -TS
puhul horisontaalse põlemisasendi korral ja lambitüübi -E puhul
asendis, milles sokkel on ülalpool, kui ei ole märgitud teisiti. Kõiki
NAV®-lampe mõõdetakse horisontaalses põlemisasendis ning HQ- ja
HW-lampe asendis, milles lambi sokkel asub üleval. Teistsugustes
põlemisasendites võib antud väärtustes esineda märkimisväärseid
erinevusi, eriti kehtib see valgusvoo, värvsustemperatuuri ja kasutusea
kohta.
Valgustit ümbritseva keskkonna temperatuur valgusvoogu praktiliselt ei
mõjuta, v.a. SOX lampide korral. Kui ümbritsev temperatuur on väga
madal (kuni -50 °C), läheb vaja spetsiaalseid süütureid.
Kõik POWERBALL® HCI®-TS ..., POWERSTAR® HQI®-TS ... ja
VIALOX® NAV®-TS ... -lambid saavutavad oma nimiväärtuse
suhteliselt kõrge ümbritseva keskkonna temperatuuri juures nagu see
on iseloomulik nende lampide jaoks mõeldud valgustites.
Täpsemat teavet lampide HCI®-TS- ja HQI®-TS õigete väärtusandmete
määramiseks ja mõõtmiskorralduste kohta leiab standardi IEC 61167
peatükist 1.7.
Sama kehtib ka lampide NAV®-TS kohta.
Värvimuutused
HQI®- ja HCI®-lampidel võib esineda värvierinevust. Need erinevused
võivad olla tingitud välistest mõjuritest nagu nt toitepingest,
liiteseadistest, põlemisasendist või valgusti konstruktsioonist.
Tööea lõpp
Suure valgusvooga lahenduslambid (HCI®, HQI®, NAV® ja HQL®) on
jõudnud oma kasuliku tööea lõppu, kui:
• nende värvsus on märgatavalt muutunud või
• nende heledus on tuntavalt vähenenud või
• lamp ei sütti enam või
• lamp kustub ja taassüttib aeg-ajalt iseenesest.
Liiteseadise kaitsmiseks ja asjatute raadiohäirete vältimiseks tuleb
HCI®-, HQI®-, NAV®- ja HQL®-lambid
kohe uutega asendada, kui need on oma kasuliku tööea lõppu jõudnud.
Garantii
Suure valgusvooga lahenduslampide garantii kehtib vaid juhul, kui
järgitakse kõiki ettenähtud kasutustingimusi; teisisõnu – kui ei ületata
lambi lubatud maksimumtemperatuuri ja lampi kasutatakse ainult koos
sobiva liiteseadisega.
OSRAM System+ garantii HCI®/HQI®/NAV®-lampidele ja
POWERTRONIC® ECG-liiteseadisele
OSRAMi POWERTRONIC®-liiteseadis võimaldab saavutada
metallhalogeniidlampide kasutamisel parimad tulemused nii
valgustamisel kui valgustuse juhtimisel.
Kombineeritud kasutamisel annab tootja laiendatud garantii
POWERTRONIC® ECG-liiteseadisele ja vastavale HCI®/HQI®/NAV®lambile.
Põhjalikud kasutus- ja garantiitingimused ning registreerimislehe leiate
veebilehelt www.osram.com/system-guarantee
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