
Az Energia-megtakarítás 
    hatékony módszere

Mag ICS - elektronikus fénycsőgyújtók
összehasonlítása hagyományos fénycső elektronikákkal



Mik a fénycsőgyújtó előnyei? 
- Kültéren és beltéren egyaránt használható 
- Megfelel az EU szabványainak - CE minősítés

  - Akár 55%-os energiamegtakarítás
    - Legalább 2-3-szorosára növeli a fénycső élettartamát

      - Nincs többé szemet zavaró vibrálás
        -  Sérült izzószálas, működésképtelen fénycsövet is begyújt

          -  A fénycső azonnal világít, bekapcsoláskor nincs késleltetés
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A fénycsőgyújtó szerepének újraértelmezése
, , a rossz fénycsövet is működteti

φ   
jelentős energia megtakarítás hosszabb élettartamú

Mag ICS

30-55 %-os energia 

megtakarítást eredményznek.

.

 

A fénycsőgyújtó 2009 áprilisában a  Nemzetközi Találmányi Kiállítás aranyérmét nyerte meg.



A Mag ICS elektronikus fénycsőelőtétek
alkalmazásának műszaki előnyei
1.  Ez az új fejlesztésű rendszer kb. 50-55 %-os energia-megtakarítást nyújt, mert:
-

 
Nagy frekvencián üzemel (32 kHz), és így a fénycső fényhasznosítása legalább 10%-kal nő, valamint 

  gyártott elektronikus előtét vesztesége kb. egyharmada a hagyományos előtéteknek.

2.  A teljesítménytényező közel 0,98 értékű, tehát nem szükséges fáziskompenzálás.

3. A katódelőfűtés elhagyása az alábbi előnyökkel jár:
- Gyújtása szerint ténylegesen hidegkatódos, ezért a fénycsövek nem égnek ki, legfeljebb egy hosszabb 
   során  fokozatosan „elfáradnak”.
-  A gyújtás folyamata nincs kedvezőtlen hatással a katódmassza állapotára.
-  A fénycső hidegben (-25 C°) is biztosan begyújt.

4. A nagyfrekvenciás üzemeltetés előnyei:
-

 
 A  nagyobb fényhasznosítás révén kisebb a felvett teljesítmény. Ennek

    hőt termel.
-  A fénypor kisebb terhelésének köszönhetően az élettartam során jelentősen lelassul a fényteljesítmény csökkenése.
-  Az elektronika alacsonyabb üzemi  hőmérséklete  miatt a fénycsövek hatásfoka kedvezőbb.  A fénycső

 
fényteljesítménye 

   hőmérsékletfüggő,  és a legkedvezőbb fényáram értékét a 25-35 C° körüli  külső  környezeti hőmérséklet mellett éri  el. 
   Ekkor alakul át az elektromos energia a legkedvezőbb hatásfokkal fényenergiává.
-  Nem lép fel a fényáram 50 Hz-es zavaró vibrálása, amely megterhelő és egészségtelen az emberi szemnek.

5. A Mag ICS   elektronikus fénycsőelőtétek alkalmazásának további előnyei:
-  Széles feszültségtartományban (198-254V) képes stabilizálni a fénycső égési feszültségét.
-  A fénycső fényárama és fényteljesítménye széles feszültségtartományban is közel állandó.
- A rendszer egyenárammal is működtethető, ugyanazzal a teljesítmény felvétellel, mint váltakozó áram esetén.
-  A Mag ICS elektronikus fénycsőgyújtó automatikusan kikapcsolja az esetlegesen zárlatosan bekötött áramkört.
-  Rövidzár esetén automatikusan leválasztja magát a hálózatról.
-  Kisebb a hőterhelés, mivel a fénycsőgyújtó, a hideg állapotához képest, legfeljebb plusz 30 C°-kal melegszik túl.
-  A  tömege kisebb a hagyományos gyújtók tömegéhez viszonyítva.
- A hagyományos előtétekkel összehasonlítva bekapcsolásakor nem gerjeszt olyan mértékű elektromágneses 
  impulzusokat,  amelyek az erre érzékeny műszerek munkáját megzavarhatnák.
- Elviseli a tartós túlfeszültséget (280V!), képes megvédeni saját áramköreit és a fénycsöveket is.
- Kiszűri a táphálózaton időnként előforduló káros tranzienseket, illetve a hálózatra sem enged ki zavaró    
  jeleket.

 

az általunk 

üzemeltetés 

felharmonikus



Egy darab elektronikus előtét alkalmazása esetén az alábbi hagyományos alkatrészek válnak szükségtelenné:
- 2 db fojtótekercs 
- 2 db fázisjavító kondenzátor 
- 2 db zavarszűrő kondenzátor 
- 2 db gyújtó
- 2 db gyújtófoglalat.

Mivel csak egy kompakt fénycsőgyújtó doboz bekötésére van szükség, rövidebb ideig tart a szerelési munka.

A megvilágítás kisebb energiaigénye miatt jobb hatásfokú világítórendszerek valósíthatók meg.

A berendezés kisebb teljesítményfelvétele révén kisebb keresztmetszetű kábelek alkalmazhatók.

Az 50 Hz-es fénycsővibrálás egészségtelen hatásának megszüntetéséhez nem szükséges az 
eddig alkalmazott több fázisú kapcsolás, illetve vezetékezés.

Nem szükséges csoportos vagy központi fáziskompenzálásról gondoskodni.

 A Mag ICS   elektronikus előtétek a mozgásérzékelős rendszerekben is alkalmazhatók.

 A elektronikus előtétek gyakorlati előnyeiMag ICS



Gazdasági tulajdonságok
A Mag ICS elektronikus előtétek, a nagyfrekvenciás üzemmódjuknak köszönhetően, a fénycsövek 

élettartamát minimum a duplájára növelik!

A  gyakori ki-bekapcsolás nincs káros hatással a fénycsövek üzemképességére.

A Mag ICS fénycsőgyújtók élettartama eléri  az  50 000 órát..

A  jóval kevesebb felhasznált villamosenergia gyors és látványos megtérülést eredményez.

A  fénycsövek alacsonyabb hőképződése miatt a helyiségek esetleges hűtése kevesebb energiát igényel.

HLKS 218+(új) Hagyományos (régi)

I=139 mA  I=423 mA
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Fénycső fogyasztás összehasonlítás

Az előbbi értékek központi kompenzációval az alábbiak szerint változnak:

Előnyei
Egyedülálló módon, a Mag ICS Z   ,tsepék  zohkótjúygőscynéf  soynámoygah  igér  a  iekémret .tr
30-55 %-os energia-megtakarítást eredményeznek, ugyanakkor a fénycsövek fényereje nem 
csökken, ráadásul  megszűnik a fénycsövek szemet károsító 50 Hz-es vibrálása is.

A Mag ICS  Zrt. által forgalmazott HLKS+ elektronikus előtéteket független, akkreditált laboratórium 
vizsgálta be. Az EMC (elektromágneses káros kisugárzás) mértékének és az érvényben lévő
szabványoknak (11.06-09, EMC300A EMI, EN 55015) mindegyik típus megfelelt.
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 HLKS+
család

És végül...
...nincs a szemet zavaró 50 Hz-es vibrálás!

A Mag ICS Zrt. által forgalmazott HLKS+ elektronikus előtét család és a hagyományos, vagy más elektronikus előtét 

használata esetén mérhető fényerő változás összehasonlítása (lux)

Gyártott típusok teljesítménye: 

Mag ICS HLKS 1x18 W ®s 2x18 W 

Mag ICS HLKS 1x36 W ®s 2x36 W

Mag ICS HLKS 1x58 W ®s 2x58 W

HLKS218+ (új)   Hagyományos (régi) Új fénycsőgyújtó   Régi hagyományos fénycsőgyújtó



Kºszºnj¿k  figyelm®t!
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