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Leírás
A TALEXX-LED-del új korszak köszöntött be. A kiváló minõségû fény és az optimális fényhasznosítás többé már
nem zárja ki egymást. A Tridonic sokoldalú rendszermegoldásai teremtik meg az alapot azokhoz a kiváló világítási
konstrukciókhoz, amelyek idõtállóak, gazdaságosak és környezetbarát megoldások az alkalmazások széles területein.
A LED-ek birtokba veszik az irodákat és oktatási intézményeket, az ipart és a technikai munkakörnyezeteket is.

A LED-es világítások tervezésénél adódnak bizonyos eltérések a hagyományos fényforrásokkal történõ tervezéshez
képest. A jelen tervezési útmutató azért született, hogy segítsen tisztázni ezeket. Meg fogja válaszolni a felmerülõ
legfontosabb kérdéseket, például a helyes mechanikai tervezés, a hûtés és az optikai feltételek tekintetében.

Teljes rendszermegoldás
A LED-ek jelentõs elõnyöket kínálnak az általános világítás terén: sokoldalúak, energiahatékonyak és lényegében nem igényelnek
karbantartást. A TALEXXengine STARK LLE komplett rendszermegoldást jelent egyetlen forrásból, amely tökéletesen harmonizált
komponenseket tartalmaz: egy TALEXXmodule STARK LLE-t és egy TALEXXconverter-t.

A TALEXXengine STARK LLE hatásos elõnyöket kínál:

Egy lineáris LED-modulból és egy konverterbõl álló LED-es rendszermegoldás – kiváló, max. 112 lm/W
rendszer-fényhasznosítással
Kis színtolerancia (3-as standard eltérés a színegyezéstõl a MacAdam-ellipszisen)
LED-modulonként kb. 1250 lm fényáram (65 °C-os meleg állapotban, valóságos körülmények között mért érték a
mûszaki specifikációhoz)
Nagy színvisszaadási index (CRI > 80)
3000, 4000 és 5000 K színhõmérséklet
Opció több termék kombinálására (pl. TALEXXengine STARK QLE-vel is kombinálható)
Tartalékvilágításhoz is alkalmas konverter szabályozható és nem szabályozható változatban
Hosszú, max. 50 000 órás lámpaélettartam
A lámpatest-ipar mechanikai és elektromos szabványainak történõ megfelelõség

Megjegyzés 
A jelen útmutatóban szereplõ valamennyi információt a legnagyobb gonddal állítottuk össze. Az útmutató
azonban külön értesítés nélkül is változtatásnak lehet kitéve. A hibákból és kihagyásokból eredõ felelõsséget
nem vállaljuk. A Tridonic nem vállal felelõsséget a jelen útmutató használatából származó lehetséges károkért 
sem. A jelen útmutató legfrissebb példánya a Tridonic honlapján (led.tridonic.com) található.

Alkotói szabadság
Ez a lineáris LED-modul lényegében predesztinált a kombinációra. Sorba rendezve segítségével keskeny szalagvilágítás 
alakítható ki, a "négyzetes testvérrel", a TALEXXengine STARK QLE modullal kombinálva pedig sokféle vevoigény szerinti 
lámpatest-változat készíthetõ. Maximum hat LED-modult lehet mûködtetni egyetlen konverterrel, ami rendkívüli módon meg-
könnyíti az új tervezési ötletek megvalósítását. A LED-modulokat a dugaszolós gyorscsatlakozóknak köszönhetõen gyorsan
lehet vezetékezni. Így igen könnyûvé válik a hatékony LED-technológia beépítése a meglévõ lámpatest-konstrukciókba vagy 
új konstrukciós ötletek megvalósítása – az optikától függetlenül, mivel a TALEXXengine STARK LLE alkalmas valamennyi
rendszerhez, a fényterelõstõl a diffúzoros fényekig.
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Kellemes, meleg fény
A kitûnõ színvisszaadás és a választható meleg vagy semleges fehér színhõmérséklet folytán a LED-es rendszermegoldás
kiváló minõségû helyettesítõje a T5-ös és T8-as fénycsöveknek; az eredmény kellemes, jó érzést keltõ fény.

Kitûnõ költséghatékonyság
A hagyományos fényforrásokkal megvalósított rendszerekkel összehasonlítva a TALEXX-LED akár 40%-kal is csökkenti az
energiafogyasztást. Hosszú üzemi élettartama azt jelenti, hogy lényegesen alacsonyabbak a karbantartási és javítási költségek.
Tapasztalja meg Ön is a világítás új világát a TALEXX-LED-del!
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A fejezetek összefoglalása
Annak érdekében, hogy könnyebb legyen eligazodni a jelen útmutatóban, fejezetekbe csoportosítottuk a TALEXXengine
STARK LLE rendszerrel kapcsolatos információkat. Az útmutató rendszeráttekintéssel kezdõdik, amelyben a rendszer
különbözõ változatait mutatjuk be. Ezután a komponensek mechanikai, elektronikai, optikai és termikus szempontjait ismertetjük.
Az útmutató végén a rendelési információk és a beszerzési források találhatók.

Rendszeráttekintés
A TALEXXengine STARK LLE rendszer LLE Classic, LLE24 Classsic és LLE24 változatban készül. A vonatkozó komponensek 
könnyen azonosíthatók a típuskódjukkal.

Mechanikai szempontok
A konvertereket az adott szituációtól függõen a lámpatest házába ("inbuilt" típusok), vagy azon kívül ("remote" típusok) lehet
felszerelni.
A méretrajzok és a szerelési utasítások segítenek az adott szituáció követelményeinek számításba vételében.

Elektromos szempontok
A TALEXXmodule STARK LLE sokféle konverterrel mûködtethetõ.

Az elektromos biztonság okából a csatlakozási opciókat, a konverter és a táphálózat, valamint a csatlakozók közötti
csatlakozást a vonatkozó kapcsolási rajzokon ismertetjük és mutatjuk be.

Optikai szempontok
A rendszer egészének hatásfoka megfelelõ optikai tulajdonságokkal (pl. sugárzási szöggel) és méretekkel rendelkezõ reflektor
megválasztásával növelhetõ. Ez a fejezet információkat ad a sugárnyaláb jellemzõire és a megvilágítási szintre.

Termikus szempontok
A rendszer moduljait passzív hûtõbordával történõ üzemelésre terveztük, ezért közvetlenül megfelelõ hûtõfelületre szerelhetõk.
A hûtõbordákkal és a hõmérsékletméréssel kapcsolatos információkat ebben a részben összegeztük.

Rendelési információk és beszerzési források
A hûtõbordák megrendelésével kapcsolatos információk, valamint a hûtõbordák, reflektorok és kiegészítõk beszerzési forrásai
a jelen útmutató végén találhatók.



Rendszeráttekintés

Technical Design-in Guide TALEXXengine STARK LLE | 09-2012 | en - 7 / 53 -

Rendszeráttekintés
Rendszerváltozatok
A TALEXXengine STARK LLE rendszer a következõ változatokban készül.

Tulajdonságok és funkciók        

Színhõmérséklet                                 3000 K és 4000 K                 3000, 4000 K és 3000 K és 4000 K

Fényáram*                                        1250 lm vagy 1190 lm      1300 lm, 1360 lm, 1370 lm

Színvisszaadási index /
színtûrés

Rendszer-fényhasznosítás

6-os eszköztípus
szabályozási funkciójú 
konverterekhez

6-os eszköztípus
szabályozási funkciójú 
konverterekhez

6-os eszköztípus
szabályozási funkciójú 
konverterekhez

igen                                     igen                                        igen

igen                                     igen                                        igen

igen                                     igen                                        igen

Tartalékvilágítási funkció                nem                                     nem                                        igen

* 350 mA-es nyitóirányú áram esetén
**TALEXconverter LCAI 080/0350, 4000 K színhõmérséklet és 65 °C-os meleg állapotban mért fényáram esetén
*** TALEXconverter LCAI esetén

Konverterek
Komponensek
A komponensekhez egységes megnevezési rendszert vezettünk be. A TALEXXengine STARK LLE rendszer (lineáris összetett
LED-modul vagy "LED-engine") a következõ komponensekbõl áll:

Különbözõ funkciókkal ellátott, megfelelõ LED-konverterek készülnek a modulok mûködtetéséhez.
Az EM Power LED 2-4 W használható decentralizált tartalékvilágítási funkció mûködtetéséhez. A TALEXXmodule
azután minimális fényárammal üzemel.

További információk
A tartalékvilágítási funkciókhoz szükséges komponensekkel kapcsolatos információk a Tridonic honlapján
(led.tridonic.com) és a vonatkozó terméklapokon találhatók.



Rendszeráttekintés

Technical Design-in Guide TALEXXengine STARK LLE | 09-2012 | en - 8 / 53 -

A modulok fényhasznosítása
A TALEXXmodule STARK LLE nagy fényhasznosítása nem csak energiamegtakarítást, hanem a hõterhelés csökkenését is
eredményezi. Ez azt jelenti, hogy még kisebb méretû lámpatesteket lehet konstruálni.

Alkalmazási terület
A TALEXXengine STARK LLE rendszer komponensei beltéri világítási feladatokhoz alkalmasak.
A TALEXXengine STARK LLE modult többnyire I. érintésvédelmi osztályú lámpatestekben használják.

Mûködési funkciók

A DALI funkcióképesség lehetõvé teszi, hogy a modulokat DALI-jellel (16-bites Manchester-kóddal) digitálisan vezéreljük.
A lehetséges funkciók a felhasznált vezérlõeszköztõl függenek.
A minimális és maximális szabályozási szint programozható. 
A szabályozó bemenet védett a fordított polaritással és a max. 264 V AC hálózati feszültségre történõ véletlenszerû rá- 
kapcsolással szemben. A szabályozó vezetéket a kisfeszültségre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelõen kell felszerelni.

A DSI (digitális soros) interfész lehetõvé teszi, hogy a lámpatesteket különálló vezetéken keresztül vezéreljük, a tápkábeltõl
függetlenül. Így, ha a helyiség elrendezése megváltozik, csak a szabályozó vezetéket kell újra fektetni, a hálózati kábel
változatlanul hagyható. A be- és kikapcsolás a digitális interfész segítségével történik.
A digitális interfész kisfeszültségû kábele polaritás-független, ezért bármilyen polaritással csatlakoztatható a konverter
DSI-csatlakozójához.
A DSI-funkcióval rendelkezõ TALEXX-konverterek minimális szabályozási, maximális fényerõsségi és tartalékvilágítási értéket
képesek specifikálni a szabályozó vezetékre kötött valamennyi mûködtetõ eszközhöz. A digitális interfész használata
konzisztens megvilágítási szintet biztosít mindenegyes lámpatest számára.
A DALI-val ellentétben azonban az egyes lámpatesteket nem lehet külön-külön megcímezni.

A beépített switchDIM-funkció lehetõvé teszi, hogy a fényszabályozáshoz és a ki-be kapcsoláshoz közvetlenül egy hagyomá-
nyos nyomógombot csatlakoztassunk. A nyomógomb rövid (< 0,6 s) idejû megnyomása a konvertert be- vagy kikapcsolja.
A konverter bekapcsolásakor visszaáll az utolsó beállított szabályozási érték.
A nyomógomb hosszabb ideig (>0,6 s) történõ megnyomása a csatolt modul szabályozására szolgál. A szabályozás iránya
(fényerõsség növelése/csökkentése) akkor változik, ha a nyomógombot újból megnyomjuk.
Ahhoz, hogy valamennyi csatlakoztatott eszközt a szabályozási érték 50%-ára szinkronizáljuk, kb. 10 másodpercig lenyomva
kell tartani a nyomógombot. Ezzel megakadályozzuk azt, hogy a konverter különbözõ szabályozási értékeken induljon vagy
ellenkezõ szabályozási irányba mûködjön (pl. lámpacsere esetén).

Figyelem!
A parázsfénykisülõlámpás kapcsolók befolyásolhatják a switchDIM-funkciót, ezért ilyen célra nem használhatók.
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A TALEXXconverter one4all konverterek a kereskedelemben kapható mozgásérzékelõkkel együtt alkalmasak corridorFUNCTION-ra:
A jelenlét-érzékelõs világítási rendszerek kiegészítõ szabályozó eszköz nélkül programozhatók úgy, hogy a világítás nem
kapcsolódik ki, ha senki sincs jelen, hanem egy minimális értékre csökken le, és például teljesen csak egy bizonyos idõ
elteltével kapcsol ki.

Típuskódok és változatok
Típuskódok a modulok számára
A következõ típuskódokat használjuk a modulok egyértelmû azonosításához:

Típuskód a modulok számára a STARK LLE 24 1250 830 CLA példája alapján

Jelölés                                           STARK      LLE        24              1250                  8                      30                        CLA

Jelentés                                         Termék    Forma  Széles-      Fényáram Ra > 80       Színhõmérséklet:
ség              lm-ben                                    3000 K 

Változat

Típuskód a konverterek számára
A következõ típuskódokat használjuk a konverterek egyértelmû azonosításához:

Típuskód a konverterek számára az LCI 080/0350-et használva példaként

Jelölés                                           LCI                                             080                                  /      0350

Jelentés                                         LED-konverter  
állandó áramú,
nem szabályozható

Teljesítmény W-ban               Áram mA-ben

Típuskód a konverterek számára az LCAI 080/0350-et használva példaként

Jelölés                                           LCAI                                           0800                                /      0350

Jelentés                                         LED-konverter
állandó áramú,
szabályozható

Teljesítmény W-ban               Áram mA-ben

A konverter pontos típusjelölése a konverter adattábláján található.
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További információk:
Kérjük, vegyék figyelembe az illeszkedõ komponensekkel adódó rendszerkombinációkat a következõ oldala-
kon! A komponensek rendelési információi a jelen útmutató végén találhatók (l. a Rendelési információk és
beszerzési források címû fejezetet a 41. oldalon).

Változatok

A TALEXXengine STARK LLE rendszer vonzó kezdõ szintû megoldás a LED-ekkel megvalósított általános
világításokhoz
A TALEXXconverter-ek az alkalmazástól függõen szabályozási funkcióval, vagy anélkül kaphatók.

Jellemzõ adatok
Színhõmérséklet: 3000, 4000 vagy 5000 K
Színvisszaadási index: CRI > 80
Fényáram: kb. 1250 lm 
Szûk színtolerancia (3-as színeltérés a standardtól a MacAdam-ellipszisen)
Rendszer-fényhasznosítás: max. 112 lm/W – nagy energiamegtakarítás és rövid megtérülési idõ

Szabályozási funkciók
KI/BE kapcsolás a hálózaton keresztül szabályozási funkció nélküli konverter esetén
DALI, DSI, corridorFUNCTION és switchDIM szabályozási funkcióval rendelkezõ konverter esetén

Konverter-mátrix
Lehetséges kombinációk soros bekötés esetén
Beépíthetõ TALEXXconverter szabályozási funkcióval

K

Cikkszám                                      

Érintésvédelmi osztály                NEM SELV

*Modulok száma (min-max.)
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Beépíthetõ TALEXXconverter szabályozási funkció nélkül

K

Cikkszám                                       

Érintésvédelmi osztály                NEM SELV                                                SELV

*Modulok száma (min-max.)

Független TALEXXconverter szabályozási funkcióval

K

Cikkszám                                       

Érintésvédelmi osztály                SELV

*Modulok száma (min-max.)

Független TALEXXconverter szabályozási funkció nélkül

K

Cikkszám                                       

Érintésvédelmi osztály                SELV

*Modulok száma (min-max.)

A soros bekötés elõnyei és hátrányai
Elõny: igen gazdaságos üzemelés nem biztonsági törpefeszültségû (non-SELV) konverter esetén
Hátrány: kiegészítõ védelmi intézkedésre van szükség a lámpatestben
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Lehetséges kombinációk párhuzamos bekötés esetén

Beépíthetõ TALEXXconverter szabályozási funkció nékül

K

Cikkszám                                      

Érintésvédelmi osztály                SELV                                                              SELV

**Modulok száma

Független TALEXXconverter szabályozási funkcióval

K

Cikkszám                                      

Érintésvédelmi osztály                

**Modulok száma

Független TALEXXconverter szabályozási funkció nélkül

K

Cikkszám                                      

Érintésvédelmi osztály                

**Modulok száma
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A párhuzamos bekötés elõnyei és hátrányai
Elõnyök: biztonsági törpefeszültségû (SELV) védelmi osztály – Több modul mûködtethetõ párhuzamosan egyetlen konverterrel
Hátrány: Az üzemi élettartam esetleges csökkenése (ha egy modul meghibásodik vagy egy kábel elszakad, a többi
modul árama megnõ), tolerancia-függõ különbségek a fényességben, valamint nagyobb mennyiségû kábel

Szabványok és direktívák
Szabványok és direktívák modulok számára
A modulok tervezése és gyártása során a következõ szabványokat és direktívákat vettük figyelembe:

Kisfeszültségû direktíva: Bizonyos feszültséghatárok közötti használatra szánt 
elektromos berendezésekkel kapcsolatos direktíva

EMC* direktíva:
Elektromágneses megfelelõsségre vonatkozó direktíva

RoHS*-direktíva: Bizonyos veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezé-
sekben történõ felhasználásának korlátozásával kapcsolatos direktíva

*RoHS: Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances = (Bizonyos) veszélyes anyagok (használatának) korlátozása

Biztonság

LED-modulok biztonsági követelményei

Lámpatestek általános követelményei és vizsgálatai

Lámpatestek - 2. rész: Kiegészítõ követelmények
2. fõ rész: Süllyesztett lámpatestek

Lámpák és lámparendszerek fotobiológiai biztonsága

Elektromágneses megfelelõség

Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzõinek határértékei
és mérési módszerei

Lámpamûködtetõ eszközök általános és biztonsági követelményei
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Szabványok és direktívák konverterek számára
A konverterek tervezése és gyártása során a következõ szabványokat és direktívákat vettük figyelembe:

Biztonság és mûködés

Általános és biztonsági követelmények

LED-modulok egyenárammal vagy váltakozó árammal táplált elektronikus mûködtetõ-
eszközeinek követelményei

Mûködési követelmények

Elektromágneses zavarás

Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzõinek határértékei
és mérési módszerei

A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként <16A bemenõáramú 

A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei köz-
célú, kisfeszültségû táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerõs-
ségû és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén

EMC*-zavartûrési követelmények

*EMC: Electromagnetic Compatibility = elektromágneses összeférhetõség

Biztonság

Biztonsági világítási rendszerek

Általános követelmények. Rendszer

Általános követelmények. Mûködtetõ eszköz

Elõtétek egyedi követelményei. LED-modulok

A mûködtetõ eszköz egyedi követelményei. Színvezérlés

berendezésekre)
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Mechanikai szempontok
Felszerelés
A felszerelés részletei

Elektromos túlterhelés (EOS) és elektrosztatikus kisülés (ESD) elleni biztonsági intézkedések
Az eszköz/modul olyan komponenseket tartalmaz, amelyek érzékenyek az elektrosztatikus kisülésre, ezért a gyárban

vagy a helyszínen csak úgy szabad ezeket szerelni, ha az elektromos túlterheléssel / elektrosztatikus kisüléssel szemben

megfelelõ óvóintézkedéseket foganatosítanak. Zárt házba épített eszközök/modulok esetén (amelyek nem érintkez-

nek a nyomtatott áramköri panellel) nincs szükség különleges intézkedésekre, csak a szokásos szerelési eljárásokat

kell követni. A követelmények az "EOS/ESD guidelines" címû dokumentumban találhatók (Guideline_EOS_ESD.pdf):

Szerelési példa TALEXXconverter és soros bekötés esetére

TALEXXconverter LCAI 80 W 350 mA one4all
beépíthetõ (IN-BUILT) változatának soros bekötése

TALEXXconverter LCI 15 W 350 mA távolban felületre
szerelhetõ (REMOTE) változatának soros bekötése
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Szerelési példa TALEXXconverter és párhuzamos bekötés esetére

TALEXXconverter LCI 50 W 1050 mA beépíthetõ
(IN-BUILT) változatának párhuzamos bekötése

TALEXXconverter LCI 55 W 1400 mA távolban felületre
szerelhetõ (REMOTE) változatának párhuzamos bekötése

A felszerelés részletei
A konvertereket az adott szituációtól függõen a lámpatest házába (in-built változat), vagy azon kívül (remote változat)
lehet felszerelni.

Nyomógombos csatlakozók a 
gyors és könnyû huzalozáshoz

Tökéletesen egyenletes fény még több
LED-modul használata esetén is

Lesarkított szélek a diszkrét huzalo-
zás és a könnyû szerelés érdekében

Megjegyzések a szereléshez
A konverterek és a modulok szerelési szituációjától függõen a következõ követelményeket kell betartani:

Elegendõ távolság a feszültség alatt lévõ vezetõ anyagoktól
Elegendõ mechanikai feszültségmentesítés, amikor a konverter fedele zárva van
A modulok elegendõ hûtése
(a maximális hõmérsékletet a tc pontnál nem szabad túllépni)
A fény zavartalan távozása a modulokból
A moduloknak a kioldó lenyomásával oldható dugaszolós kivezetései megkönnyítik a szerelést. 

További információk
A hõvezetéssel és a tc pont helyével kapcsolatos részletes információk a "Termikus szempontok" címû

fejezetben (l. a 37. oldalt) találhatók.
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Károsodással szembeni óvintézkedések
Mechanikai feszültség
A TALEXX-modulok olyan elektronikus komponenseket tartalmaznak, amelyek érzékenyek a mechanikai feszültségekkel
szemben, ezért az ilyen feszültségeket a lehetõ legkisebb szinten kell tartani. A gyakorlatban a következõ mechanikai
feszültségeket kell kerülni, mivel ezek visszafordíthatatlan károsodást okozhatnak:

nyomás,
hajlítófeszültség,
fúrás,
marás,
törés,
fûrészelés
és hasonló mechanikai mûveletek.

Nyomófeszültségek
A TALEXX-modulok komponensei (áramköri panelek, bevonat (glob-top), lencsék, elektronikus alkatrészek stb.) érzékenyek
a nyomófeszültségre, ezért a komponenseket nem szabad nyomófeszültség hatásának kitenni.

Ha üveg vagy plexi védõburkot használunk, ügyeljünk arra, hogy a nyomás ne érje a bevonatot (glob-top-ot).
A TALEXX-modulokat csak a széleinél érintsük meg.

Helyes (baloldali ábra), helytelen (jobboldali ábra)

Hajlítófeszültség
Ha egy TALEXX-modult hossza mentén 3%-nál nagyobb mértében meghajlítunk, a termék károsodhat, ezért ezt nem
szabad megtenni. A 3% például 200 mm hosszúságú modul esetén 6 mm-nek felel meg.

A LED-es szalagmodulok maximális hajlítófeszültsége

Vegyi anyagok kezelése
A TALEXX-modulok közelében sokféle alkalmazás esetén fordulnak elõ vegyi anyagok. Az alábbiakban közöljük azokat az
ismert területeket, ahol vegyi anyagokat használnak:

védõbevonat használata nagy relatív nedvességtartalmú
helyeken (kültéri alkalmazások esetén),
LED-modulok tokozása,
LED-modulok ragasztása (cementálása),
lámpatestek tömítése.



Mechanikai szempontok

Technical Design-in Guide TALEXXengine STARK LLE | 09-2012 | en - 18 / 53 -

Óvintézkedések a glob-top bevonóanyag esetén
A glob-top bevonóanyag sérülésének elkerülésére a következõ irányelveket kell betartani:

Gyõzõdjünk meg arról, hogy a LED-alkalmazásoknál használt vegyi anyagok nem oldószer-alapúak, nem kondenzációs vagy
acetát térhálósak (ecetsavak). Ezek ui. reagenseket állítanak elõ (pl. oldott gõzöket, ecetsavat), amelyek károsíthatják a
TALEXX-modult vagy a bevonatot. Ez olyan vegyi anyagokra érvényes, amelyeket nem a modulok közvetlen közelében használnak
(pl. a lezárásoknál) és olyanokra is, amelyek közvetlen kontaktusba kerülnek a modulokkal (pl. szigetelõ bevonatok, ragasztóanyagok).
Ahhoz, hogy kiderítsük a felhasznált vegyi anyagokat és a térháló típusát, a gyártótól olyan mûszaki adatlapot kell kérni,
amely tartalmazza az anyagok jegyzékét.

A sérült glob-top bevonatot a színkoordináták megváltozásából lehet felismerni.

powerLED P211, eredeti                                                             powerLED P211,
oldószer kilépõ gáza okozta sérülés

Óvintézkedések a lezárással kapcsolatosan
A fenti pontok a lámpatestházak lezárásához felhasznált vegyi anyagok alkalmazására is érvényesek. Ha azonban a
TALEXX-modult nem szerelik be a lámpatestbe addig, amíg a lezáró anyag teljesen meg nem szilárdul (l. a vonatkozó
anyagra érvényes információt), a fenti pontokat figyelmen kívül lehet hagyni.

Ha a TALEXX-modulokat már beszerelték a lámpatestbe, a glob-top bevonat lehetséges károsodását minimálisra
lehet csökkenteni megfelelõ (>10 cm) távtartással és szellõztetéssel (nyitott ház és levegõkeringtetés, elszívás /
ventilátor) a kikeményedési folyamat alatt.

Óvintézkedések a cementálással kapcsolatosan
A TALEXX-modulok károsodásának elkerülésére nem szabad használni semmilyen szerszámot vagy kifejteni nyomást
az elektronikus komponensekre vagy a glob-top bevonatra.

Ha üveg vagy plexi védõburkot használunk, ügyeljünk arra, hogy a nyomás ne érje a bevonatot (glob-top-ot).
A TALEXX-modulokat csak a széleinél érintsük meg.

Utasítások a TALEXX-modulok cementálásával kapcsolatosan
Elõkészítés
Két anyag tisztítása és tartós kötése különös figyelmet igényel.
A következõ tisztítószereket javasoljuk:

50/50 – izopropanol / víz
aceton
heptán
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Fontos szempontok
Hordozó anyaga
A hordozó anyagának elegendõen nagy kell legyen a hõvezetõképessége (pl. alumínium). A hûtõfelület mérete
több minden mellett a LED-ek teljesítményétõl függ. A szükséges hûtõfelületre vonatkozó információt lásd a
megfelelõ termékadatlapon.
Ragasztóanyag
A hordozó anyaga fontos szerepet játszik a ragasztóanyag kiválasztásában. A legfontosabb tényezõ a
hõkiterjedési együttható és a TALEXX-modul (mûanyag vagy alumínium) alapanyagával való kompatibilitás.
Ezt ellenõrizni kell az alkalmazás során a hosszú idejû stabilitás, a felület szennyezettsége és a mechanikai
tulajdonságok tekintetében.
Felület minõsége
A hordozó anyaga legyen bevonat nélküli (a hõvezetés és a tapadás érdekében) és legyen szintben a csatlakozási pontoknál.
Szerelési hõmérséklet
Az optimális ragasztás érdekében ezt a munkát szobahõmérsékleten javasolt végezni.
Tartósság, optimális ragasztási szilárdság
A maximális ragasztási hatás szobahõmérsékleten 48 óra alatt érhetõ el; a folyamat melegítéssel gyorsítható.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a maximális tc hõmérsékleten (típustól függõen kb. 75-85 °C-on) a maximális
tapadás kb. 12 óra alatt érhetõ el. A ragasztási folyamat során gyõzõdjünk meg arról, hogy a TALEXX-modul ragasztott
csatlakozását nem éri húzó igénybevétel.

További információ
A TALEXX-modulokat nem szabad ismételten felragasztani, majd felszedni anélkül, hogy ki ne cserélnénk a ragasztószalagot.
A sérült ragasztószalagokat teljesen el kell távolítani, és újjal kell kicserélni.

Csomagolás és szállítás
A TALEXX-termékeket a Tridonic-tól megfelelõen becsomagolva szállítjuk ki. A csomagolás különleges védelmet nyújt a
mechanikai sérülésekkel és az elektrosztatikus kisülésekkel szemben. Ha szállítania kell a TALEXX-termékeket, mindig
ezt a csomagolást kell használni.

A modulok felszerelése a hûtõbordára
A LED-modulokat modulonként 2-2 csavarral lehet felszerelni a hûtõbordára. Az optimális termikus kontaktus érdekében 
az összes felszerelõ furatot célszerû felhasználni (az LLE24 esetében például 5 csavart.) Annak érdekében, hogy a modulok
ne sérüljenek, csak félgömbfejû csavarokat és kiegészítõ lapos mûanyag alátétet szabad használni.
A csavarokat a következõ méreteknek megfelelõen kell megválasztani:
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A rögzítõcsavarok mérete

Csavar mérete                              M3  

Maximális D átmérõ                     

Minimális L hossz                        

Maximális L hossz                        a lámpatest konstrukciójától függ

Méretrajzok
A TALEXXmodule STARK LLE CLASSIC méretrajza

A TALEXXmodule STARK LLE24 CLASSIC méretrajza



Mechanikai szempontok

Technical Design-in Guide TALEXXengine STARK LLE | 09-2012 | en - 21 / 53 -

A TALEXXmodule STARK LLE24 CLASSIC EM méretrajza

A TALEXXconverter LCAI 080/0350 I010 one4all IN-BUILT 
méretrajza
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A TALEXXconverter LCI 055/1400 R010 IN-BUILT méretrajza

A TALEXXconverter LCI 050/1050 T020 REMOTE méretrajza
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További TALEXXconverter-ek méretrajzai

Típus                                              Hosszúság x Szélesség x Magasság

További információk
A bemutatott konverterek és a többiek CAD-adatai letölthetõk a Tridonic honlapjáról (led.tridonic.com) és a
vonatkozó termékoldalról.
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Elektromos szempontok
Elektromos biztonság
Alapvetõ érintésvédelmi osztályok
A lámpatest konstrukciójától függõ különbözõ elektromos érintésvédelmi osztályok az alábbiak:

A III. érintésvédelmi osztályba sorolható (vagy SELV – Safety Extra Low Voltage = biztonsági törpefeszültségû)
lámpatestekben olyan kicsik a belsõ feszültségek, hogy áramütést okozó áram nem tud kialakulni.
Törpefeszültségnek a max. 50 V AC effektív értékû váltakozó feszültségek és a max. 120 V DC nagyságú
egyenfeszültségek számítanak.

A II. (nem-SELV) érintésvédelmi osztály olyan kettõs szigetelésû lámpatestekre vonatkozik, amelyeknél a hálózati
áramkör és a kimenõ feszültség vagy fémház között nincs védõföldelés. Szigetelésük okán még akkor is
védettek más feszültség alatt lévõ részekkel való érintkezéssel szemben, ha elektromosan vezetõ felületeik vannak.

Az I. (nem-SELV) érintésvédelmi osztály alapszigeteléssel és védõföldeléssel ellátott lámpatestekre vonatkozik.
A ház valamennyi elektromosan vezetõ komponense földpotenciálon lévõ védõvezetõs rendszeren
keresztül csatlakozik.

A TALEXXmodule STARK LLE alapszigetelése
A TALEXXmodule STARK LLE földhöz képesti alapszigeteléssel van ellátva, azaz 3 mm-es vagy annál nagyobb hézagok/
kúszóáramutak jellemzik, és közvetlenül a lámpatest földelt fémrészére szerelhetõ – a TALEXXconverter LCAI 80W 350 mA
típusú konverterrel mûködtetve is.

Tervezés az érintésvédelmi osztály követelményeinek kielégítésére
A TALEXX STARK LLE rendszer nem mindegyik komponense felel meg a SELV (biztonsági törpefeszültség) szabványnak,
ezért a feszültségek meghaladhatják a 120 V DC értéket.

SELV-nek (biztonsági törpefeszültségnek) megfelelõ lámpatestek
Amikor a TALEXXmodule STARK LLE CLASSIC LED-modult egy SELV érintésvédelmi osztályú TALEXXconverter-rel
együtt használjuk, a lámpatestre nézve SELV- (biztonsági törpefeszültség-) szintet érünk el. A lámpatestet a biztonsági
törpefeszültségnek köszönhetõen szakember rizikó nélkül képes cserélni.

Megjegyzés
A SELV és NON-SELV érintésvédelmi osztályokba sorolást a konverter-mátrix tartalmazza (l. a Konverter-mátrix
címû fejezetet a 10. oldalon).

II. érintésvédelmi osztályú lámpatestek
Amikor NON-SELV-szintû TALEXXconverter-t használunk, a II. érintésvédelmi osztály eléréséhez a következõ fontos
lépéseket kell megtenni:
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Meg kell erõsíteni a szigetelést a TALEXXmodule STARK LLE és a lámpatestház között – például mûanyagházzal
vagy a lámpatestház és a modul közé kiegészítõ szigetelõfólia behelyezésével
Meg kell erõsíteni a szigetelést a konverter és a lámpatestház között – például mûanyagház alkalmazásával
Használjunk kettõs szigetelésû vezetékeket
Védjük meg az elektromos kontaktusokat a mechanikai érintkezéssel szemben; ez tipikusan olyan optikával
érhetõ el, amelyet nem lehet eltávolítani

I. érintésvédelmi osztályú lámpatestek
Amikor NON-SELV-szintû TALEXXconverter-t használunk, az I. érintésvédelmi osztály eléréséhez a következõ fontos
lépéseket kell megtenni:

Használjunk a lámpatesthez fémházat
Szereljük a TALEXXmodule STARK LLE-t közvetlenül a házra
Földeljük le a konvertert, a TALEXXmodule STARK LLE-t és magát a lámpatestet
Védjük meg az elektromos kontaktusokat a mechanikai érintkezéssel szemben; ez tipikusan olyan optikával
érhetõ el, amelyet nem lehet eltávolítani

Biztonsági információk
Az életveszélyes helyzetek kialakulásának elkerülésére a következõket kell tenni:

Az I. vagy II. (non-SELV) érintésvédelmi osztályú lámpatesteken elektromos munkát csak elektromos
szakemberrel szabad végeztetni.
A munka megkezdése elõtt a lámpatestet le kell választani a hálózatról.
Ellenõrizzük, hogy a lámpatest nem sérült-e. Ha bármilyen sérülést észlelünk, a lámpatestet ki kell cserélni.

Elektromos biztonság és kapcsolás
Elektrosztatikus biztonság és elektromágneses zavarás elleni védelem
A LED-modulokat max. 8 kV feszültségû statikus kisülésre tesztelik. A nagyobb feszültségek elkerülése érdekében a
környezeti feltételektõl függõ megfelelõ óvintézkedéseket kell tenni – például a gyártás és a szerelés során.

A kis elektromágneses zavarás érdekében a vezetékeket a hálózati csatlakozóktól és vezetékektõl elkülönítve kell
fektetni. A szekunder oldali vezeték a csatlakozókon maximum 2 méter lehet.
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Elektromos táplálás és a konverter kiválasztása

Figyelem!
A TALEXXmodule STARK LLE modulok nincsenek védve a túlfeszültséggel, túlárammal, túlterheléssel
és zárlati áramokkal szemben!
A LED-modulok biztonságos és megbízható muködése csak olyan konverterrel biztosítható, amely megfelel
a vonatkozó szabványoknak.
A TALEXXconverter használata a következõ védelmet kínálja:

zárlat felismerése
túlterhelés felismerése
kikapcsolás túl magas hõmérséklet esetén

A TALEXXmodule STARK LLE modulokat állandó áramú konverterrel kell táplálni. Állandó feszültségû kon-
verterrel mûködtetve a modulok visszafordíthatatlan károsodást szenvednek! A rossz polaritás is károsíthatja
a modulokat. Ha párhuzamos kapcsolás esetén egy vezeték megszakad, vagy egy egész modul meghibásodik,
a többi modulon átfolyó áram megnõ, ami jelentõs mértékben csökkentheti az üzemi élettartamot.

Elektromos csatlakozások
A TALEXXmodule STARK LLE CLASSIC csatlakoztatása
A konverter csatlakoztatása a tápegységhez, valamint a szabályozó vezetékek és a LED-modul bekötése
gyorscsatlakozós dugaszolós és rugós kivezetések segítségével:

Vezeték-keresztmetszet és a szigetelés lecsupaszítási hossza a LED-modulon:
Megengedett vezeték-keresztmetszet: 0,4-0,75 mm2

Lecsupaszított szigetelési hossz: 6-7 mm
Dugaszolós gyorscsatlakozó merev vezetékekhez

Dugaszolós csatlakozó merev vezetékekhez
Vezeték-keresztmetszet rugós kivezetésû konverteren:

Megengedett vezeték-keresztmetszet: 0,5-1,5 mm2

Lecsupaszított szigetelési hossz: 8,5-9,5 mm
Rugós csatlakozó egyik végén összefont sodrott vagy merev vezetékhez

Rugós csatlakozó egyik végén összefont sodrott vagy merev vezetékhez
A megengedett vezeték-keresztmetszetek és a lecsupaszított hosszak csavaros kivezetésû konverterek esetén a
konverterek megfelelõ adatlapjain találhatók.
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LED-modul vezetékének elõkészítése      Konverter vezetékének elõkészítése        Rugós csatlakozó a konverteren

Csatlakozók a konverteren
Csatlakozók a konverteren TALEXXmodule STARK LLE CLASSIC
modulok esetén

Csap/csatlakozó                           Csatlakozó a TALEXXconverter-en                                                   Kivitel

Védõföld vagy funkcionális föld                                                             Rugós kivezetés

Teljesítmény bemenet                                                                           Rugós kivezetés

Teljesítmény bemenet                                                                           Rugós kivezetés

DALI /DSI / switchDIM / corridorFUNCTION szabályozó bemenet       Rugós kivezetés

DALI /DSI / switchDIM / corridorFUNCTION szabályozó bemenet       Rugós kivezetés

Rugós kivezetés

Rugós kivezetés

*csak megfelelõ funkcióképességû konverterek esetén
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Kapcsolási rajzok
A TALEXXengine STARK LLE CLASSIC kapcsolási rajza soros bekötés
és switchDIM esetén

A kapcsolási rajz egy szabályozó funkcióval ellátott konverter és 4 TALEXXmodule STARK LLE CLASSIC modul soros
bekötését, valamint a konverternek a tápáramkörhöz és egy kereskedelemben kapható nyomókapcsolóhoz történõ
csatlakoztatását mutatja.

A TALEXXengine STARK LLE CLASSIC kapcsolási rajza soros bekötés
esetén

A kapcsolási rajz egy konverter és 4 TALEXXmodule STARK LLE CLASSIC modul bekötését, valamint a konverternek
a tápáramkörhöz történõ csatlakoztatását mutatja.
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A TALEXXengine STARK LLE CLASSIC kapcsolási rajza párhuzamos
bekötés és switchDIM esetén

A kapcsolási rajz egy szabályozó funkcióval ellátott konverter és 2 TALEXXmodule STARK LLE CLASSIC modul párhuzamos
bekötését, valamint a konverternek a tápáramkörhöz és egy kereskedelemben kapható nyomókapcsolóhoz történõ csatlakoz-
tatását mutatja.
A párhuzamos bekötésnél a fényerõsségben tûréstõl függõ eltérések adódhatnak. Ha egy modul meghibásodik, a többi
túlterhelõdhet.

A TALEXXengine STARK LLE CLASSIC kapcsolási rajza párhuzamos
bekötés esetén

A kapcsolási rajz egy konverter és 3 TALEXXmodule STARK LLE CLASSIC modul párhuzamos bekötését, valamint a
konverternek a tápáramkörhöz történõ csatlakoztatását mutatja.



Elektrotechnikai szempontok

Technical Design-in Guide TALEXXengine STARK LLE | 09-2012 | en - 30 / 53 -

Megjegyzés
Párhuzamos kapcsolás esetén a fényerõsségben tûréstõl függõ eltérések adódhatnak. Ha egy modul
meghibásodik, a többi túlterhelõdhet.

A TALEXXengine STARK LLE CLASSIC és STARK LLE CLASSIC EM
kapcsolási rajza

A kapcsolási rajz egy konverter és 4 soros bekötésû modul csatlakoztatását mutatja, amelybõl 3 TALEXXmodule
STARK LLE CLASSIC, egy pedig tartalékvilágítási funkcióval ellátott TALEXXmodule STARK LLE EM CLASSIC.
A tartalékvilágítási modult kiegészítésképpen egy tartalékvilágítási tápegység mûködteti.

Ezenkívül a konverternek a tápáramkörhöz / a tartalékvilágítási tápegység töltõjéhez történõ csatlakoztatása is látható.

állandó vezeték
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Optikai szempontok
Színspektrum
Fényszínek
A TALEXXengine STARK LLE CLASSIC 3000, 4000 és 5000 K színekben készül.

MacAdam-ellipszis: 4 SDCM (4-es standard eltérés a színegyezéstõl) 3000 K-en

Középpont                                     , ,
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MacAdam-ellipszis: 4 SDCM (4-es standard eltérés a színegyezéstõl) 4000 K-en

Középpont                                     , ,

MacAdam-ellipszis: 3 SDCM (3-as standard eltérés a színegyezéstõl) 3000 K-en

Középpont                                     , ,
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MacAdam-ellipszis: 3 SDCM (3-as standard eltérés a színegyezéstõl) 4000 K-en

Középpont                                     , ,

MacAdam-ellipszis: 3 SDCM (3-as standard eltérés a színegyezéstol) 5000 K-en

Középpont                                     , ,
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A szem biztonsága

Rizikócsoport                                Értékelés

Aktinikus UV ES (200-400 nm) 0* rizikócsoport

Közeli UV EUVA (315-400 nm) 0* rizikócsoport

Kék fény LB (300-700 nm) 0* rizikócsoport

Retinára ható hõsugárzás LR

(380-1400 nm)

0* rizikócsoport

Szemre ható IR sugárzás EIR

(780-3000 nm)

0* rizikócsoport

*A szem biztonságának értékelése az EN 62471:2008 szabványon (Lámpák és lámparendszerek fotóbiológiai biztonsága) alapul:

Rizikómentes (0, 1., 2. és 3. rizikócsoport): A LED-ek nem jelentenek semmilyen fotóbiológiai rizikót.
Kis rizikó: A LED-ek kis rizikót jelentenek normál korlátozások miatt.
Közepes rizikó: A LED-ek kis rizikót jelentenek az erõs fényû fényforrásokra adott reakciók vagy a termikus diszkomfort miatt.
Nagy rizikó: A LED-ek rizikót jelentenek még pillanatszerû vagy átmeneti kitettség, expozíció esetén is.

A sugárnyaláb jellemzõi
Reflektor és diffúzorok
A STARK LLE CLASSIC modulok esetén a lámpatestet akár difúzorral, akár reflektorokkal is el lehet ellátni. A feszültség alatt
lévõ részek és a vezetõ optikai részek – például a reflektor és a LED-modul – között minimum 3 mm-es távolságot kell tartani.

Biztonsági információ!
Amikor a reflektorokat egy non-SELV (nem biztonsági törpefeszültségû) konverterrel együtt használjuk,
biztosítani kell az érintéssel szembeni védelmet.
Ez tipikusan olyan optikával érhetõ el, amelyet nem lehet eltávolítani a modulból.
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A TALEXXmodule STARK LLE fényeloszlása

Maximális relatív fényerõsség, Iv/v

A TALEXXmodule STARK LLE fényáram-változatainak
átlagos megvilágításértékei

Szerelési magasság                     Sugárnyaláb átmérõje                      1190 lm

, ,                                 

, ,                                     

, ,                                     

, ,                                     

Sugárzási szög 
Nyitóirányú áram: 350 mA
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A TALEXXmodule STARK LLE CLASSIC fényáram-változatainak
átlagos megvilágításértékei

Szerelési magasság                    Sugárnyaláb átmérõje                                                            1190 lm

, , ,

, ,

, ,

, ,

Nyitóirányú áram: 300 mA

További információk
A vevõigény szerinti tervezés támogatására és az optikai modellezés érdekében a Tridonic kérésre készséggel
átadja a modulok CAD-adatait. A reflektorok beszerzési forrásai a Partnerek c. fejezetben találhatók (44. oldal).
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Termikus szempontok
A modulok hûtése
A hûtés hatása a modulok élettartamára
A TALEXXengine STARK LLE rendszer moduljait passzív hûtõbordás mûködésre terveztük, ezért közvetlenül egy
ilyen megfelelõ hûtõbordára szerelhetõk.
A modul élettartama erõsen függ az üzemi homérséklettõl. Minél nagyobb mértékben lehet az üzemi hõmérsékletet csökkenteni
hûtéssel, annál hosszabb lesz a modul várható élettartama. Ha azonban a megengedett üzemi hõmérsékletet túllépjük, a modul
élettartama jelentõsen csökken.

A TALEXXengine STARK LLE és a TALEXXengine STARK LLE24 mûködési
ideje
A táblázat a fényáram százalékát mutatja az üzemidõ függvényében tc = 65 °C és 350 mAesetén.

Fényáram                                       A STARK LLE üzemideje

 óra

 óra

 óra

Fényáram                                       A STARK LLE24 üzemideje

 óra

 óra

 óra

További információ:
Kérjük, ellenõrizze az üzemi hõmérsékletre és a hûtési követelményekre vonatkozó információkat a modulok
adatlapjain!

A hûtõbordára vonatkozó követelmények
A modulokat nem szabad hûtõborda nélkül mûködtetni. A hûtõbordákat úgy kell méretezni, hogy megfelelõ hûtési kapacitást
biztosítsanak.
A megfelelõ hûtõborda megválasztásánál döntõ fontosságú a szükséges Rth érték. Ez az érték a modul veszteségi hõmennyi-

ségétõl és azon környezet hõmérsékletétõl függ, amelyben a modult üzemeltetjük. A hûtõborda Rth értékének mindig kisebbnek

kell lennie a megkívánt Rth értéknél.

Környezeti hõmérséklet (ta)  Rth,hs-a, LLE      LLE hûtõfelülete  Rth,hs-a, LLE24     LLE24 hûtõfelülete  

, ,

, ,
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, ,

, nincs adat              nincs adat

Valamennyi érték tc = 65 °C maximális felületi hõmérsékletre és 350 mA-re vonatkozik.

A tényleges hûtõfelület az anyagtól, a konstrukciótól, a külsõ befolyásoló tényezõktõl és a felszerelési szituációtól függõen eltérhet.

A TALEXXmodule STARK LLE és a hûtõborda közötti megfelelõ hõkontaktus érdekében hõvezetõ paszta vagy hõvezetõ
ragasztó használata nélkülözhetetlen.

További információ:
A hûtõbordák beszerzési forrásai a Partnerek címû fejezetben (44. oldal) találhatók.



Termikus szempontok

Technical Design-in Guide TALEXXengine STARK LLE | 09-2012 | en - 39 / 53 -

Hõmérsékletmérés a modulon

A modul tetején vagy egy tc pont a modul hõmérsékletének

méréséhez:
A tc pont hõmérséklete egyszerû hõmérsékletmérõ szondával

mérhetõ. Mivel a modulok alsó felülete galvanizált alumíniumból
készül, infra-kamerával végzett mérések pontatlan eredmények-
hez vezethetnek.

A gyakorlatban jól beváltak a hõelemek (pl. a B&B Thermo-
technik K-típusú hõeleme). A hõelemeket hõálló ragasztó-
szalaggal vagy megfelelõ ragasztóanyaggal közvetlenül a tc 

pontra lehet  illeszteni. A mért értékeket elektronikus hõmérõ-
vel (pl. FLUKE 51 VOLTCRAFT K202 adattárolóval)lehet
regisztrálni.
A megengedhetõ maximális hõmérsékletet a legrosszabb, ún.
"worst-case" feltételek (környezeti hõmérséklet, lámpatest-
elhelyezés) mellett kell meghatározni az adott alkalmazáshoz.
A mérés elvégzése elõtt a lámpatestet legalább 4 órán át
huzatmentes helyiségben mûködtetni kell.

A mérést állandósult termikus állapotban, huzatmentes
helyiségben kell elvégezni.

LLE tc pontja

LLE24 tc pontja
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A konverterek hõmérsékletének mérése
Habár a konverterekbe van beépítve termikus vezérlõrendszer, a konverterek hûtésével kapcsolatos követelményeket is
figyelembe kell venni. A konverter elégtelen hûtésére például a túl magas hõmérsékleten bekövetkezõ nem szándékolt
automatikus szabályozás utalhat.
A konverter hõmérsékletét egyszerû hõmérõ szondával lehet mérni a tc pontnál. A konverter tc pontját a házra ragasztott

címke mutatja.

További információk
A mérési feltételek, az érzékelõk és a kezelés részletesen megtalálhatók az EN 60598-1 (Általános  
követelmények és vizsgálatok lámpatestek számára) szabványban.
A hõmérõ szonda termikus kontaktusának megteremtéséhez szükséges megfelelõ hõvezetõ fóliák és 
paszták beszerzési forrásai a Partnerek címû fejezetben találhatók (44. oldal).
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Rendelési információ és beszerzési források
Cikkszámok

Termék megnevezése                     Leírás                                                                                                      Cikk-
szám

modul, színhõmérséklet:

 modul, színhõmérséklet:

 modul, színhõmérséklet:��
3000 

modul, színhõmérséklet:
4000 

modul, színhõmérséklet:
5000 

 modul, színhõmérséklet:

 modul, színhõmérséklet:

állandó áramú, szabályozási funkció
nélküli

állandó áramú, szabályozási funkció
nélküli

állandó áramú, szabályozási funkció
nélküli

állandó áramú, szabályozási funkció
nélküli

állandó áramú, szabályozási funkció
nélküli

állandó áramú, szabályozási funkció
nélküli

állandó áramú, szabályozási funkció
nélküli

állandó áramú, szabályozási funkció
nélküli

állandó áramú, szabályozási funkció
nélküli

állítható kimeno árammal                        
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Alkalmas szabályozó eszközök
A Tridonic a DALI-kompatíbilis termékek átfogó választékát kínálja. Az itt specifikált valamennyi eszköz támogatja a 6-os DALI
eszköztípust, ezért garantálja a TALEXXengine STARK LLE hatékony használatát.

Termék megnevezése                  Cikkszám

További információ
További tartalékvilágítási termékek a led.tridonic.com honlapon találhatók.

A termékek alkalmazása és a partnerek
Termék-alkalmazási mátrix
Akár térvilágítást, akár kiemelõ világítás keres, TALEXX-termékeink széles választéka segíteni fog abban, hogy a létrehozott
egyedi atmoszféra és kiemelõ világítás pont olyan legyen, amilyent Ön elképzelt. Termékválasztékunk egyedi világítási pontokat,
kerek, négyzetes, négyszögletes és szalagos változatokat tartalmaz. Speciálisan illesztett muködtetõk – konverterek, erõsítõk és
sorrendadók – egészítik ki a komponenseket tökéletes rendszermegoldássá, ideális mûködést és maximális hatásfokot garantálva.
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A TALEXXengine alkalmazási területei

TALEXXengine                              Spotlámpa    Mélysugárzó  Lineáris
lámpa-
testek

Felületre
szerelhetõ
lámpatestek

Süllyeszthetõ
fali és meny-

nyezeti
lámpatestek

Padló-
lámpák

Útvilágí-
tási lámpa-
testek

Dekorációs
lámpa-
testek

A TALEXXmodule alkalmazási területei

TALEXXmodule                             Spotlámpa    Mélysugárzó  Lineáris
lámpa-
testek

Felületre
szerelhetõ
lámpatestek

Süllyeszthetõ
fali és meny-

nyezeti
lámpatestek

Padló-
lámpák

Útvilágí-
tási lámpa-

testek

Dekorációs
lámpa-
testek
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A TALEXXconverter alkalmazási területei

TALEXXconverter                         Spotlámpa    Mélysugárzó  Lineáris
lámpa-
testek

Felületre
szerelhetõ
lámpatestek

Süllyeszthetõ
fali és meny-

nyezeti
lámpatestek

Padló-
lámpák

Útvilágí-
tási lámpa-

testek

Dekorációs
lámpa-
testek

szabályozható (LCA)

szabályozható (LCA)

IN-BUILT

A mûszaki adatokkal és a teljes TALEXX-termékválasztékkal kapcsolatos további információ a led.tridonic.com honlapon található.

ek
Hûtõbordák
A modulokhoz illeszkedõ aktív és passzív hûtésû hûtõbordák a következõ gyártóktól szerezhetõk be:

Aktív hûtésû hûtõbordák a következõ gyártóktól szerezhetõk be:

Passzív hûtésû hûtobordák a következõ gyártóktól szerezhetõk be:
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Reflektor-megoldások és reflektor-konstrukció
Reflektor-megoldások és támogatás a reflektorok tervezéséhez a következõ partnerektõl kaphatók:

Hõvezetõ fólia és paszta
A modul és a hûtõborda közötti hõvezetés elõsegítésére hõvezetõ fólia (pl. Transtherm® T2022-4 vagy Transtherm® Phase
Change) a következõ partnertõl szerezhetõ be:

A modul és a hûtõborda közötti hõvezetés elõsegítésére hõvezetõ paszta (pl. Silicone Fluid Component) a következõ
partnertõl szerezhetõ be:
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A Tridonic értékesítési szervezete
Z Á

Z

Á
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KÍNA

CSEH KÖZTÁRSASÁG

DÁNIA

NÉMETORSZÁG

KELET-EURÓPA
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ÉSZTORSZÁG

FINNORSZÁG

FRANCIAORSZÁG

GÖRÖGORSZÁG

NAGY-BRITANNIA

MAGYARORSZÁG
e u

hoso holux.hu
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INDONÉZIA

OLASZORSZÁG

DÉL-KOREA

HORVÁTORSZÁG

LETTORSZÁG

LITVÁNIA
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MALÁJZIA

KÖZEL-KELET

ÚJ-ZÉLAND

HOLLANDIA

FÜLÖP-SZIGETEK

LENGYELORSZÁG

PORTUGÁLIA
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Á

OROSZORSZÁG

SZINGAPUR

SZLOVÁKIA

Z É

SPANYOLORSZÁG
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DÉL-AFRIKA

SVÉDORSZÁG

SVÁJC

JV

THAIFÖLD

TÖRÖKORSZÁG
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EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK

Kiegészítõ információk
A Tridonic-kal való személyes kapcsolat felvételére, kérjük, keresse fel a Tridonic honlapját: www.tridonic.com

További információk és rendelési adatok:

TALEXX-katalógus: www.tridonic.com – Services > Literature > Catalogue
Adatlapok: www.tridonic.com – Technical Data > Data sheets
Tanúsítványok: www.tridonic.com – Technical data > Certificates


