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TursvetsuuDEN vAloNrÄutnnt

Loistelamput ohenevat

Ei ole kovinkaan kauan siitä, kun suorien
loistelamppujen halkaisijaa pienennettiin 38

mm:stä 26 mm:iin. Tåman muutoksen avulla
lamppujen valotehokkuutta saatiin nostettua
javalaisimista voitiin tehdä entistä sirompia ja

pienikokoisempia. Se puolestaan merkitsi ma-

teriaalisååstöjå valaisinvalmistuksessa ja oli
tietenkin myös ulkonäöllinen seikka. Taval-
laan luonnollisena jatkeena tälle kehitykselle
on halkaisijan pienentäminen edelleen, nlt
peräti 16 mm:iin. Nämä niin sanotut FH-

lamput ovat halkaisiialtaan samoia kuin jo

markkinoilla olevat pienet 4-13 \7:n suorat

loistelamput. Tehoalue ulottuu kuitenkin 14:stä

35 \f:iin, joten uutuudet soveltuvat hlwin
yleisvalaistukseen.

Uusien mittojen ansiosta valaisimet muut-
tuvat tulevaisuudessa entistä kapeammiksi'
Koska myös FH-lamppujen pituudet ovat
lyhentyneet verrattuna 26 mmn lamppuihin'
sopivat ne n)'t ongelmitta kattojen moduuli-
rakenteisiin. Valonlähteen kompaktien mitto-
jen takia v alaisimien valoteknistä tehokkuutta
voidaan nostaa, jolloin lamppujen h1wä valo-
tehokkuus (jopa 706 lml\7) saadaan mahdol-

lisimman h1.vin hyödynnetyksi. Valaistuksen

kokonaishyötysuhdetta nostaa myös se, että

FH-lamppu a käytetåän yhdessä elektronisen
litäntälaitteen kans sa.

Siirtyminen näihin uusiin kapeampiin
lamppuihin ei tule kuitenkaan olemaan yhtä

suuri ja vaivaton muutos kuin siirtyminen 26

mm:n lamppuun, sillä ne eivät käy suoraan

nykyisten loistelamppuien paikalle. Niiden
kanta on erilainen samoin kuin pituudetkin ja

kä),'ttö onnistuu vain elektronisen liitänta-
laitteen ar.ulla. Kä1'tännössä joudutaan siis

uusimaan koko valaisin.

Loistelamppujen muitakin ominaisuuksia
kehitetään edelleen : loisteaineen koostumusta
muuttamalla on valovirran alenemaa onnis-

tuttu pienentam^dnniin, että kun se ennen oli

eliniän lopussa jopa 20-30 o/0, on se uusilla

lampuilla vain noin 5 o/o.Tama muutos piden-

tää lamppujen hyötypolttoikäa merkittävästi

aikaisempaan verrattuna. Näitä PlUSloiste-
lamppuja on atkanaan saatavissa myös 26

mm:n paksuisina, joten ne voidaan valhtaa

suoraan nykyisten loistelamppujen paikalle.

Loistelampputy'1,pit perb ekuuassa : ylb äällä
26 mm:nen, keskellci urci 16 mm:nen ja
alhaalla superobut 7 mm:nen.
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Yksi lamppu _ kaksi
valonlahdetta

Kehittynyr mikroprosessoritekniikka mah_
dollistaa suurpainenatriumlampun monipuo_
lisen ja aikaisemmasta poikkåavan käytön.
Mikroprosessoriohjatun elektronisen liitän_
tälaitteen ar,.ulla elohopeattoman DSX_suur_
painenarriumlampun (Digital Sodium Xenon)
väriiämpötilaa voiclaan muuftaa 2600 K:stä
3000 K:iin. Alhaisempi värilämpötiIa vastaa
mieilyrtävää hehkulamppumaiså valoa, kun
taas korkeampi on valkålsta halogeenivaloa
vastaava. Molempien värilämpötilojen tapauk_
sessa värintoisto pys1,y erinomaisena eli Ra_
indeksi on 85 (luokka 1B).

Lampun ar,-ulla voidaan esimerkiksi näy_
teikkunavalaistuksessa luoda erilaisia tunnel_
mia valaistavien tuotteiden tai vaikkapa luo_
rokauden- ja vuodena jan mukaa.r. ir"f-rf.,_r_
lamppumainen valo korostaa punertavia sä_
\T1ä tuotteissa kun taas vakolnen halogee_
nrmainen valo saa värit toistumaan kirkkaan
raikkaina. DSX-lamppu 3000 K:in värilämpö_
,tl1:n .sovelruu myös erinomaisesri taf"na_
väksi rinnan halogeenilamppujen knnån.

Mikroprosessoritekniikkaa hyödyn netään
myös. DSX2-suurpainenatriumlampussa. 

Tä_
män lampun valovirta voidaan elåktronrsen
liitäntälairreen avulla
ilman että r"" ;j;];å;ffiilffi;ffi:?fi;
kalttökohde lampulle on esimert<it<sl pifra_
valaisttr s, j olloin y öaikana v o id.aan rrnloioron
ya näin energiankulutusta pienentää. pihava_
laistukseen soveltuu hlwin myös valo nvärilam_
pötila, joka on miellyrrävän lämmin 2 g00 K.

Molemmat DSX_lamput ovat myös muilta
ominaisuuk siltaanesimerkkejä puÅauslar.rp_
pujen kehityksen suunnasra. Lamput swtwät
nopeasti eli n. 70 sekunnissa. Eiektronrnen
liitäntälaite huolehtii siirä, että tr-pun o:"to_
tekniset arvot eli valovifta ja värintoisto säily_
vät mahdollisimman rasaisina läpi koko elin_
iän. Samoin se tasoittaa valmistukserru .rirrr_
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trylä lamppukohtaisia toleransseja. Eliniän
loputtua lamppu kl,tkeyryy l.,ot"iturr"rti irti
verkosta, joten ikävää lampun ,y-ry_loa yn
sammumista, pumppaamista, ei tapahdu.
Lamppuien häviträminen on yksinkerraista,
sillä elohopeattomina ne eivät ole ongelma_
iätenä.

Teksti: Marko Martikarnen
Kuvat: OSRAM Oy
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Badranss (suhteel istna arvona) oerinteistzl valaisinta
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Hyvä valotehokkuus YA sto

Valmistajapyrkii poistamaan paineiiman kä)'tön,

Poltt mon pyönit n

Mikroaaltoenergta
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män valotehok ktr us on .iis T6 lrn/tJ(/. va lotÖhokktt t ts

tää päineilmalla. Jäähdltys vaatii ylimäriräistä tehoa.
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t:i::11::-i i:1$l]33l"'i nt"*ii.iiäiä]åät.,u-"nnetaänphs- kokoinen. vålokappaleen pieni koko on eduksi

maksi mikroaalloilla, loiaen taaiLlus on 2,45 valaisimien optikkaa suttnniteltaessa'

GHz. periaate on salna kuin r-uoanlaittoon käyet- Polttirno pyririi ja tasaa plasmaa, rnikä myös

yiss:i mikr-oaaltonuneissa. Lanrpr:ssa.sllurln...osa helpottaa optiikan strunnittelua. Esimerkiksi moni-

inikroaaltojen energiasta tluuttuir valoksi vähäisen rneiallilampussa valokaari polttin-ron sisäl1ä väreilee,

.rr,,. 1r.,.rti.ressa nltravioleti- 1a lärnpösäteilyksi. ja valon väri voi valokaaren eriosissa olla erilainen,

Rikin käFtii on mahclollista siksi, että polttimossa mitkä seikat hankaloittavat tarkan optiikan suunnit-

ei ole elektrodeja. Norn-raalisti rikkiä vältetään telua'

lar.rrpuissasiksi,ettäsereagoilampunelektrodienLampunvalmistajanmukaanmelkeinT5%
kanssa. polnimon säteilemästä energiasta on valoa. Spektri

prototlyppilamppr-rjen teho on peräti 5,9 k'W, ön latkuva, ja valon ekvivalentti värilämpötila voi

rnutLr valmistai2l kehittää myös teholtaan pienempiä o11:r alueella '1 000 - 9 000 K Nhainen värilämpötila

larnppuja. Valmistajan mukaan lampurn 'alotehåk- 
saarutetaantosinvalotehokkuudenkrtstannuksella'

kur,rtta on vielä -,,f-ra"ii"to pntiÅtä" 1 polttoikää Yleinenvärintoistoincleksi on yli 80'

piclentää. Kaupallistenlzrmpplrjenvalotehokkuuden Lamp,pu sytt),y sekumissa myös alhaisissa ym-

ål.t"tnntr olevan yli110 1m/\{1. päristön lämpötiloissa. Jälleenslttymlsaika on muu-

Lampnn polttirnon ikä on rniltei raiaton, si1lä tamiasekunteja,ialarnppuayolgJg.ltsaatää Lamppu

räytösaineer eivät reagoi keskenään eivätkä lasin ei sisäI1ä ympäristömyrkkyiä' sillärikkiä ja argonia ei

tjr-rrrn. Valon spektrikäan ei mulrtu iän myötä. Sen pidetä ympäristölle vaarallisina aineina'

sija..rn magnetronin, joka synnytää mikroaallot, ikä Ensimmäisissä rnikroaaltorikkilamppuasennuk-
on koekåppaleissa'ollut enintään 10 000 tuntia. sissasuuritehoistalamppuaonkäytettykeskusvalon-
Valnistajairskookuitenkinpystlwänsäpidentämään lähteenä, ja valo on johdettu käytökohteisiin valo-

rnagnetronin ikää. putkea pitkin. Esimerkiksi eräässä koekohteessa

kahdellirikkilarnpulla 1a yhdeilä valoputkeila, ionka
oäissä lamptlt ovat, on korvattu melkein kolmesataa
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Mikroaaltorikkilampun i a suoran auringon-
ualon spektrit.
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Muita elektrodittomia lamppuja

,Myi)s rnurrr leinppuv:llmistajat kehittelevZit

3f:31i9]11:f p.lii Philipsin 
. clusrerJampr-rn

Pottttmo srsJltiJ päJ.rsilssa wolfrlnril irr :rrscrnre
nKmla argonin asemeste. philipsin mukaan l.r,nppu
on vielä laboratorioprototyyppi. )

General Electric $öskentelce Mnltiloxlerupr-rn
panssa. Lampllssa sovelletaen monintctall ilarnppu_
teknologiaa. rnurra ilm:rn .t.t tr"li"in.''ä;;;,.,_
ke r n, lenrppu on hy vinvalotehoka.s, ä.,ii"" rån,-,r_,_
S}11( )ltl rlr- | rro112.1 ongelnria.

, Mikroaaltolantppu ei ole :rinoa elektrocliron
]lntlnulaji. Indr-rktiolampr-rissa. joita esitnerkiksi
Philipsin el-iurmppu ja General'Eiect.i.i; ö;;;*_
rantppll ovat, ei myöskä:in c_,lc clcktroc.leia. Lam_plrt ov2rt hywin pitkäikäisiä. Induktiol",rrrr,i.rrrlo_
ron synq,tapa on tuttu loistelamppuperiäate.

aaaaaaaatta

Philips julkisti uusla

o'*,

IIamppuja
Philips Lighting esimeli lehclistölle uunrLr.s_

tllotteitaan maaliskuun puolivälissä konseminpää_
paikassa Eindhovenissj Hoilanni.sso. U.,riUo r.,o.teilla pyritään alentama:rn a.siakkaicJenvalaistus_
kustannuksia orraen sanall:r tr.,,,Åi""" .rlå?u,r"t
vaatimukset, valaistuksenluonnollisutrs ja ynpa_
nstövaatimukset.
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l,l'si iu I,k isrrrs oi i TLi-loist r-i.r r ) | ppr r. jusr:r

I_1;1r'lIi I ut tttr Ia mppr rsra nda rdi:r. L:r rnpr rn låpi_

llT,f.: r^o T;tl Nykyisten vakiotoistelamppulen
:eprmlill on.20 mnr. iotrn rrrrsi hnrppu on noin l0''0 nykJrsrn kJy,rössJ olevla ohrrcnrpi.

, 
Uurrruslampptricn pituuclet ovat sellaiset. ettävl rarsrmtst:i voirluan tehdä motlrrul im it raisi:r. Leln_pun ohucn.läpimit:rn ansiosta valaisimet on rnah-

ooursra tehdä hr lolniittavasti nykyistäpienemmiksi.
Sekä lamppuihin että valaisimiin t"Åiion"^ä"nrta
:iI:1T." raaka-aineita, mikä "" ;Ji;k;ii_or_
rl:itollc.

. 
Philips koro.staa uutlen iernpLrn ctuja kokcrvalaistusjärjestelmän osalta käJitta."'1"-pl.,r_r,

viranrajoittimen ja valaisimen. Energianraåri"f.ri
ilmoitetaan 25 0Ä perinteisella kuristiÅella lårur_tettuun loistevalai.simeen veffattuna. Osa saäs_töistä tulee elektronisen liitäntälaitteer_r"r_rrår,n.
Lisäsäästöjä tdee siitä, etä lampun vnf 

""i,tn ojå"._nee varsin vähän käyön aikana.
Viime r.uonna markkinoille tuli keraami.sella

polttimolla vaftrsrertlr monimetallilamppu ifraä.*"._colour), joka on kehitetry e_riqrisesti ÄyyÅalä_ i,näyttelltilof en valaistukseen. Lampun yl.il.., uår,rr-r_
t or^srointlcksl on yl i g0 j:r ek v iva lcnt ri v; rl tfl n pi;r i ta
JUUU K. Kcraa.miscn polttimon ansic.rstlt vrlon v:irin
pysyqrys on hyvä.
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Hyvin pitkäikäinen indukriolernppu qelJanrp-

prr) sovehuu eriryisesri kohreisiin.'iåirrr-llil,,un
vrllnlo on hrnkalra j:r k:rllistr.

Uurra tekniikkaa eclustavat kuitr,roptiikka_ 
1avaloputkisovellukset.

Uuttrusvalikoimaa täydentää ar-rtojen ajovalt>1a
vartcn keiitery rehokas ja pitkäikäiii""p".å,r_
larnppu ( Micr.o power_Lighr ).
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