
HF-Selectalume II for
TL5 lamps
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Το μπάλαστ HF-Selectalume II TL5 είναι η πιο οικονομική, αξιόπιστη και εξαιρετική λύση
για λαμπτήρες φθορισμού. Αποτελούν μέρος ενός συστήματος φωτισμού ενεργειακής
απόδοσης που μπορεί να βοηθήσει εσάς και τους πελάτες σας να συμμορφώνεστε με
οποιονδήποτε απαιτούμενο διεθνή ή τοπικό κώδικα ρύθμισης ενεργειακών θεμάτων. Τα
μπάλαστ HF-Selectalume II TL5 είναι η ιδανική επιλογή για ευρύ φάσμα εφαρμογών νέων
κατασκευών και αντικαταστάσεων στον εμπορικό τομέα, συμπεριλαμβανόμενων των
γενικών εφαρμογών τοποθέτησης σε επιφάνεια ή φωτισμού γραφείων, χώρων στάθμευσης,

αποθηκών, των εφαρμογών με αδιάβροχα φωτιστικά και άλλων εφαρμογών. Το μπάλαστ
έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για υπαίθριες εφαρμογές, το
φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας Ι και πρέπει να είναι επαρκώς
προστατευμένο από το νερό και τη σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να διαθέτει
προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη
απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές
εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες

Αριθμός λαμπτήρων 1 τεμάχιο/μονάδα

 

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου 220 έως 240 V

Line Frequency 50 to 60 Hz

Συχνότητα εισόδου 50 έως 60 Hz

Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.) 0,5 mA

Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης 0,25 ms

Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.) 20 A

 

Καλωδίωση

Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος Βύσμα WAGO 744

Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος Βύσμα WAGO 744 [Κατάλληλο για χειροκίνητη

ενσυρμάτωση]

 

Θερμοκρασία

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος -15 °C έως 50 °C

Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.) 75 °C

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία

(μέγ.)

75 °C
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Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Περίβλημα L 280x30x21

 

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές IP20 [Με προστασία για τα δάχτυλα]

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης A2 BAT

Σημάνσεις εγκρίσεων Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC

Πιστοποίηση CCC Πιστοποίηση C-Tick

Πιστοποίηση PSB Σήμανση TISI Έγκριση

SIRIM Πιστοποίηση CB Πιστοποίηση CCC

Πιστοποίηση VDE-EMV

 

Στοιχεία προϊόντος

Full EOC 872790090561800

Όνομα παραγγελίας προϊόντος HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Κωδικός παραγγελίας 90561800

Τοπικός κωδικός HFS154/TL5II

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 12

Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) 913713033666

Πλήρες όνομα προϊόντος HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

EAN/UPC - Κιβώτιο 8727900905618

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Product D1 C1 A1 A2 B1

HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz 4,1 mm 28,0 mm 280 mm 265 mm 30,0 mm

HF-Selectalume II for TL5 lamps
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