
Tijden veranderen:  
top2 wordt top3
Digitale schakelklokken top3

Stel uw programma's geheel naar behoefte samen, direct op het top3-apparaat, op de pc en laptop of per 
app op een tablet of smartphone. De app is verkrijgbaar voor Android en iOS.

Programmeren wanneer en waar u dat wilt
Flexibeler en comfortabeler gaat het niet! 
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Zo gaat dat!
Ontdek hoe eenvoudig de programmering en overdracht met top3 is.

www.youtube.com/TheThebenAG

Appsoluut veilig  
overdragen 
In slechts 3 stappen 

100 % op- en 
neerwaarts compatibel
Zo eenvoudig verandert 
top2 in top3

De nieuwe digitale schakelklokken uit de top3-serie vormen de volgende mijlpaal qua  
vermogen, efficiënt energieverbruik en programmeerbaarheid. Consequent volgens ons 
motto „energy saving comfort“. 

De top3-serie lossen de bewezen top2-apparaten af. Ze zijn bij uitstek geschikt  
voor het tijdgestuurd schakelen van straat-, etalage- of reclameverlichtingen, voor de  
lichtregeling in en rondom openbare gebouwen en parkeergarages en voor schoolklokken 
en ventilatie-installaties, pompen en fonteinen resp. overige toepassingen. 

Met de astronomische schakelklokken SELEKTA top3 kunnen aangesloten verbruikers  
precies na zonsop- en ondergang worden geschakeld. 

Schakelklokken van Theben zijn al tientallen jaren de norm voor veelzijdige functionaliteit, 
bedieningscomfort en betrouwbaarheid. Meer dan 10 miljoen wereldwijd verkochte  
apparaten uit de top2-serie bewijzen dat onze veeleisende klanten zeer tevreden zijn.

Meer tijd voor het essentiële 
Nieuwe digitale  
schakelklokken top3

Ideaal voor LED
Dankzij de nieuw ontwikkelde nuldoorgangsschakeling hebt u de hoge  
inschakelstromen van LED's veilig onder controle. Met top3 schakelt u het 5-vou-
dige LED-vermogen vergeleken met top2 (maximaal 600 W, 800 A/200 µs). 

Door de hoge testeisen in ons eigen laboratorium met bijv. 40.000 schakelcycli 
overtreffen wij soms zelfs de norm. Deze kwaliteit wordt ook door een externe 
VDE-keuring bevestigd.

Alle informatie over het schakelen en harmonisch dimmen van LED vindt  
u op www.led-schakelen-dimmen.nl

Profiteer van de volledige compatibiliteit van top3-apparaten 
met de top2-serie. Dankzij de identieke klembezetting wordt 
vervanging supereenvoudig. 

Nog beter: bestaande top2-accessoires zijn ook geschikt voor 
top3. Met de nieuwe Bluetooth OBELISK top3 – of uw be- 
staande OBELISK top2 – kunt u top2-programma's uitlezen 
en naar top3-apparaten overdragen. Zo bespaart u tijd en 
geld, omdat een uitgebreide herprogrammering bij het ver- 
vangen van apparaten vervalt.

Eén voor alle 
Met één Bluetooth OBELISK top3 

kunt u willekeurig vele  
top3-apparaten bedienen.

Stap 1
De overdracht van de programma's naar  
het apparaat vindt uitsluitend via de 
Bluetooth Low Energy OBELISK top3 
plaats. Zo kiest u voor veiligheid, want 
vast gemonteerde Bluetooth-ontvangers,  
bijvoorbeeld op openbare plaatsen van 
scholen of bij de straatverlichting,  
kunnen worden gemanipuleerd.

Stap 2
Upload uw tijdprogramma naar het 
top3-apparaat of lees bestaande  
programma's op uw top3-apparaat uit  
en laad deze op uw smartphone. Theben 
biedt u de mogelijkheid uw tijd-program-
ma's direct uit de app in de cloud op te 
slaan, per e-mail te verzenden of deze  
van de ene smartphone naar de andere 
over te dragen. Comfortabeler is niet  
mogelijk.

Stap 3
Na de overdracht verwijdert u de  
Bluetooth Low Energy OBELISK top3  
weer. Zo beschermt u het apparaat  
tegen manipulaties door derden. De in 
Smart Home-omgevingen bewezen  
Low Energy-technologie verlaagt het 
stand-by-verbruik aanzienlijk en  
bespaart geld.
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Opslaan,  
zenden en  
overdragen

Sla tijdprogramma's direct uit  
de app in de cloud op, verzend 
programma's per e-mail of draag 
deze van de ene smartphone 
naar de andere over. Comfor- 
tabeler is bijna niet mogelijk.

Programmanr.

Vanaf nu is er top3 
Met diverse  
mogelijkheden

Comfortabele  
bediening 

Programmeer tijdschakelpro-
gramma's gewoon op de smart-
phone of tablet (Android & iOS) 
– grafisch of als lijst. Stuur 
commando's direct van de app 
naar de klok en stel, indien no-
dig, de tijd op de app in.

Nieuw ontwikkel-
de nuldoorgangs-
schakeling

Dankzij de volledig nieuw  
ontwikkelde nuldoorgangs- 
schakeling krijgt u de hoge 
inschakelstromen van LED veilig 
onder controle. Met top3  
schakelt u het 5-voudige 
LED-vermogen vergeleken 
met top2 (maximaal 600 W). 
Bovendien wordt het relaiscon-
tact ontzien en de levensduur 
van top3-apparaten verlengd.

Lager stand- 
by-verbruik

 
Vergeleken met vast ingebouwde 
Bluetooth-componenten wordt 
het stand-by-verbruik bij een 
insteekbare OBELISK top3 
met Low-Energy-technologie 
aanzienlijk verlaagd. Het gevolg: 
efficiënter energieverbruik én 
lagere kosten.

Geïntegreerde 
geo coördinaten 

De app neemt de huidige locatie 
over van de standaardfunctie 
van het mobiele eindappa-
raat. Deze kan dan naar de 
astronomische schakelklokken 
SELEKTA worden overgedragen, 
waardoor u de geo coördinaten 
(lengte- en breedtegraad) niet 
meer handmatig en tijdrovend 
hoeft in te voeren.

Investering 
optimaal 
beveiligd

Bluetooth Low Energy is een 
toekomstgerichte technologie, 
die al met succes voor Smart 
Homes wordt gebruikt. Ze on-
dersteunt zowel Android als iOS 
en beschermt uw investeringen 
gegarandeerd op de lange 
termijn. 

Maximale  
manipulatie- 
beveiliging 

Tijdschakelprogramma's kunnen 
alleen van de app naar de klok 
worden overgedragen wanneer 
de OBELISK top3 in de klok is 
gestoken. Daardoor beschermen 
wij uw apparaat tegen onge-
wenste toegang door derden en 
garanderen maximale beveili-
ging tegen manipulaties. Dat is 
belangrijk, vooral bij apparaten 
die op openbare plaatsen zijn 
geïnstalleerd. 

Spanningsvrije 
overdracht van 
programma's

De overdracht van een tijd- 
programma naar een top3-ap-
paraat kan ook zonder netaan- 
sluiting plaatsvinden. Bereid de 
klok op de montage voor door 
het tijdprogramma al in batterij-
modus over te dragen.

Kwaliteit  
„Made in  
Germany“

Alle apparaten uit de top3-serie 
worden in Haigerloch ontwikkeld 
en geproduceerd. De 100 % eind-
controle na de productie zorgt 
ervoor dat alle producten ons 
bedrijf in topconditie verlaten.

Overzichtelijk beheer 
Hier maakt u nieuwe programma's aan, 
ken projectnamen toe en beheert deze.

Veilige verbinding 
Voor de overdracht activeert u uw top3-apparaat en zend 
het programma via Bluetooth. Zorg dat de Bluetooth 
OBELISK top3 ingeplugd is. 

Comfortabele instellingen 
Kies alle belangrijke instellingen voor uw astro- 
programma: invoer van coördinaten resp. locatie,  
tijd- en datumformaat en nog veel meer.

Intuïtief gemaakt 
Een individueel tijdprogramma kan in de klassieke  
lijstweergave snel en overzichtelijk worden gemaakt.
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TR 610 top3 TR 612 top3 SELEKTA 170 top3 SELEKTA 174 top3

Bedrijfsspanning 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC

Frequentie 50–60 Hz 50–60 Hz 50–60 Hz 50–60 Hz

Soort contact Wisselcontact Wisselcontacten Wisselcontact Wisselcontacten

Programma Weekprogramma Weekprogramma Astroprogramma,  
weekprogramma

Astroprogramma,  
weekprogramma

Aantal kanalen 1 2 1 2

Gangreserve 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar

Draadloos bereik Bluetooth (in open ruimte) 15 m 15 m 15 m 15 m

Schakelvermogen bij 250 V AC, cos φ = 1 16 A 16 A 16 A 16 A

Schakelvermogen bij 250 V AC, cos φ = 0,6 10 A 10 A 10 A 10 A

Gloei-/halogeenlampbelasting 2600 W 2600 W 2600 W 2600 W

Compacte tl-lamp 300 W 300 W 300 W 300 W

LED-vermogen 

  • LED-lamp < 2 W 50 W 50 W 50 W 50 W

  • LED-lamp > 2 W 600 W 600 W 600 W 600 W

  • Inschakelstroom 800 A / 200 µs 800 A / 200 µs 800 A / 200 µs 800 A / 200 µs

Gangnauwkeurigheid bij 25 °C typisch ± 0,25 s/dag (quartz) typisch ± 0,25 s/dag (quartz) typisch ± 0,25 s/dag (quartz) typisch ± 0,25 s/dag (quartz)

Tijdbasis quartz quartz quartz quartz

Stand-by-verbruik < 0,4 W < 0,4 W < 0,4 W < 0,4 W

Aansluittype DuoFix-stekkerklemmen DuoFix-stekkerklemmen DuoFix-stekkerklemmen DuoFix-stekkerklemmen

Beschermingsgraad IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1 II volgens EN 60 730-1 II volgens EN 60 730-1 II volgens EN 60 730-1

Ruimtetemperatuur –30 °C … +55 °C –30 °C … +55 °C –30 °C … +55 °C –30 °C … +55 °C

Artikelnummers en toebehoren

top3-apparaten 6100130 6120130 1700130 1740130

Voorganger 6100100 (TR 610 top2) 6120100 (TR 612 top2) 1700100 (SELEKTA 170 top2) –

Bluetooth OBELISK top3 9070130 9070130 9070130 9070130

Voor elke toepassing de passende oplossing
Digitale schakelklokken top3

ID

EA
L FÜR LED

ID
EA

AL VOOR LED ID
EA

LE PER LED

ID

EA
L FOR LED

ID
ÉA

LE
 POUR LES LED

ID
EA

L PARA LED

Aanvullende modellen 
vanaf voorjaar 2018 
verkrijgbaar!
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Astroprogramma,  
weekprogramma

Aantal kanalen 1 2 1 2

Gangreserve 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar

Draadloos bereik Bluetooth (in open ruimte) 15 m 15 m 15 m 15 m

Schakelvermogen bij 250 V AC, cos φ = 1 16 A 16 A 16 A 16 A

Schakelvermogen bij 250 V AC, cos φ = 0,6 10 A 10 A 10 A 10 A

Gloei-/halogeenlampbelasting 2600 W 2600 W 2600 W 2600 W

Compacte tl-lamp 300 W 300 W 300 W 300 W

LED-vermogen 

  • LED-lamp < 2 W 50 W 50 W 50 W 50 W

  • LED-lamp > 2 W 600 W 600 W 600 W 600 W

  • Inschakelstroom 800 A / 200 µs 800 A / 200 µs 800 A / 200 µs 800 A / 200 µs

Gangnauwkeurigheid bij 25 °C typisch ± 0,25 s/dag (quartz) typisch ± 0,25 s/dag (quartz) typisch ± 0,25 s/dag (quartz) typisch ± 0,25 s/dag (quartz)

Tijdbasis quartz quartz quartz quartz

Stand-by-verbruik < 0,4 W < 0,4 W < 0,4 W < 0,4 W

Aansluittype DuoFix-stekkerklemmen DuoFix-stekkerklemmen DuoFix-stekkerklemmen DuoFix-stekkerklemmen

Beschermingsgraad IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1 II volgens EN 60 730-1 II volgens EN 60 730-1 II volgens EN 60 730-1

Ruimtetemperatuur –30 °C … +55 °C –30 °C … +55 °C –30 °C … +55 °C –30 °C … +55 °C

Artikelnummers en toebehoren

top3-apparaten 6100130 6120130 1700130 1740130

Voorganger 6100100 (TR 610 top2) 6120100 (TR 612 top2) 1700100 (SELEKTA 170 top2) –

Bluetooth OBELISK top3 9070130 9070130 9070130 9070130

Voor elke toepassing de passende oplossing
Digitale schakelklokken top3
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Tijden veranderen:  
top2 wordt top3
Digitale schakelklokken top3

Stel uw programma's geheel naar behoefte samen, direct op het top3-apparaat, op de pc en laptop of per 
app op een tablet of smartphone. De app is verkrijgbaar voor Android en iOS.

Programmeren wanneer en waar u dat wilt
Flexibeler en comfortabeler gaat het niet! 
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NUEVO

TEMPOLEC NV 
Route de Biesme 49  
B-6530 Thuin 
Tel.: 071 59 00 39 
Fax: 071 59 01 61 
info@tempolec.be 
www.tempolec.be

Route de Biesme 49 
B-6530 THUIN 
TEL 071 59 00 39 
FAX 071 59 01 61 
info@tempolec.be 
www.tempolec.be Sous réserve de modifications  |  Nederlandse tekst op aanvraag

  
 




