
Οικονομική, ανθεκτική
λύση
HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

Η ανεξάρτητη έκδοση HF-Selectalume II αποτελεί την πλέον οικονομική, αξιόπιστη και
λεπτή λύση για φωτισμό φθορισμού, με απόλυτα ανατρεπτική τεχνολογία για εξοικονόμηση
ενέργειας, ευέλικτη χρήση του συστήματος και αξεπέραστη απόδοση.Το οικονομικό HF-

Selectalume II PLTC SR διαθέτει ανθεκτική σχεδίαση, η οποία πληροί όλα τα σχετικά
διεθνή πρότυπα ασφάλειας και απόδοσης. Η εκτόνωση τάσης του HF-S II είναι
βελτιστοποιημένη κυρίως για λαμπτήρες PL-T/C.Το HF-Selectalume II προορίζεται για
χρήση σε φωτιστικά εσωτερικού χώρου, όπως τα σποτ, σποτ οροφής και τα χωνευτά
φωτιστικά, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως σε εφαρμογές γραφείων, καταστημάτων,

βιομηχανιών, ξενοδοχείων, εστιατορίων και άλλες εφαρμογές.

Οφέλη
• Η σειρά HF-SII 2x18/26W PL-T/C/T5c έχει στιβαρή σχεδίαση και καλύπτει τις
απαιτήσεις εσωτερικής ασφάλειας, EMC και θερμοκρασιακής προστασίας

• Η αυτόματη επανεκκίνηση (μετά από πτώση τάσης ή αλλαγή λαμπτήρα) εξασφαλίζει την
εύκολη λειτουργία και την αντικατάσταση του λαμπτήρα χωρίς προβλήματα (μόνο για
μπαλάστ 2 λαμπτήρων)

• Λειτουργία έκτακτης ανάγκης DC σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60598-2-22 για
φωτιστικά (μόνο για μπαλάστ 2 λαμπτήρων)

• Ενσωματωμένο κάλυμμα ακροδεκτών και σφιγκτήρας καλωδίου

Χαρακτηριστικά
• Συμμόρφωση με τα πρότυπα CE και ENEC (μόνο για μπαλάστ 2 λαμπτήρων)

• Στιβαρή σχεδίαση – διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 70.000 ώρες σε θερμοκρασία
Ta=50 ˚C και περισσότερες από 50.000 ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις σε ένα
λαμπτήρα (μόνο για μπαλάστ 2 λαμπτήρων)

• Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A2

• Ενεργή διόρθωση συντελεστή ισχύος για διασφάλιση συνεχούς φωτισμού, ανεξάρτητα
από τις διακυμάνσεις της τάσης δικτύου (μόνο για μπαλάστ 2 λαμπτήρων)
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Εφαρμογή
• Εμπορικές εφαρμογές φωτισμού εσωτερικού χώρου, όπως καταστήματα, κτήρια
γραφείων, σουπερμάρκετ, ξενοδοχεία, μικροκαταστήματα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις
με πολλές ώρες λειτουργίας (π.χ. διάδρομοι)

• Σε φωτιστικά με κλάση προστασίας I και II, όπως σποτ, σποτ οροφής και χωνευτά
φωτιστικά

• Κατάλληλο για λειτουργία με συστήματα ελέγχου ανίχνευσης κίνησης, όπως το Philips

OccuSwitch, ή σε εφαρμογές με συχνές μεταγωγές (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)

(μόνο για μπαλάστ 2 λαμπτήρων)
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HF-S 1/226 PL-T/C II SR
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Λεπτομέρειες για το προϊόν

HF-S II SR
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