Lighting

Energia-takarékos
megoldás
HF-Performer III PL-T/C fényforrásokhoz
A HF-Performer III PL-T/C egy fenntartható, vékony és magas-frekvenciájú,
elektronikus előtét PL-T és PL-C fénycsövekhez. Ideális olyan alkalmazásokhoz,
ahol követelmény a jelentős energiatakarékosság. A HF-Performer III termékcsalád
robosztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és
teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékossági indexe (CELMA EEI
A2).

Előnyök
• Robosztus kivitel, amely nem csupán igen energiatakarékos, hanem megfelel
minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó
szabványnak is.
• Az automatikus újraindítás (feszültségesést vagy lámpacserét követően) könnyű
kezelhetőséget és problémamentes lámpacserét biztosít.
• Megfelel 186 - 275 V (-10 °C hőmérsékleten) egyenáramú vészvilágítási
alkalmazásokhoz, valamint megfelel az IEC/EN 60598-2-22 világítótestekre
vonatkozó szabványoknak

Szolgáltatások
• 50,000 óra élettartam maximális ház-hőmérsékleten, lámpánként 60,000 be/ki
kapcsolással kombinálva
• Programozott, villogásmentes, előfűtött indítás (<2,0 ms) áramkör, amely lehetővé
teszi a lámpa ki- és bekapcsolását a hasznos élettartam csökkentése nélkül.
• Az aktív teljesítménytényező korrekció a hálózati feszültség ingadozásaitól
független állandó megvilágítást biztosít
• Az egység védett a túlzott hálózati feszültségtől és a helytelen csatlakoztatástól.
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Alkalmazás
• Ideális ipari beltéri világítástechnikai alkalmazásokban, ahol csökkenteni kell az
egy négyzetméterre jutó teljesítményt vagy a működési költségeket
• Használható mozgásérzékelő vezérlőrendszerekkel, mint például a Philips
OccuPlus rendszer
• Elsősorban beltéri alkalmazásokban, mint például főként kiskereskedelmi
üzletekben, irodaépületekben, bevásárlóközpontokban, hotelekben,
vegyesboltokban használt spotfények, mennyezeti lámpák és süllyesztett
szerelvények
• Ipari létesítmények hosszú üzemórákkal

Versions

Méretezett rajza
A2

Product

D1

HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

C1

B1

B2

HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V

A1

Működtetés és elektronika
Bemeneti frekvencia

50–60 Hz

Bemeneti feszültség

220 to 240 V

Általános információ
Termékek száma a fő áramköri lapon

28

(16 A, B típus) (névleges)
Lámpák száma

2 darab/egység

Fényforrás típus

PL-T/C

Mechanika és tokozás
Ház
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HF-Performer III PL-T/C fényforrásokhoz

Tanúsítvány és alkalmazási területek
Order Code

Full Product Name

Energiahasznosítási index

Order Code

Full Product Name

Energiahasznosítási index

83417800

HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz

A2 BAT

83423900

HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz

A2/A2BAT

A rendszer jellemzői
A lámpa

A lámpa névleges

A lámpa

A lámpa névleges

teljesítménye PL-T/C

teljesítménye előtét

teljesítménye PL-T/C

teljesítménye előtét

Order Code Full Product Name

esetén

használata esetén

Order Code Full Product Name

esetén

használata esetén

83417800

31.2/16 W

18 W

83423900

45/23.63 W

26 W

HF-P 1/218 PL-T/C III
220-240V 50/60Hz

HF-P 1/226 PL-T/C III
220-240V 50/60Hz
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