Lighting

Megfizethető,
robosztus megoldás
HF-Selectalume II PL-T/C Strain Relief
A HF-Selectalume II (független változatban) a költséghatékony, megbízható, vékony
és megfizethető fénycsőmegoldás, amely kiemelkedő energiamegtakarítási
jellemzőkkel, rendszerrugalmassággal és felülmúlhatatlan teljesítménnyel
rendelkezik.A költséghatékony HF-Selectalume II PLTC SR robosztus kivitelű, amely
megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó
szabványnak. A feszülésmentes kialakítású HF-S II főként PL-T/C lámpákra van
optimalizálva.A HF-Selectalume II elsősorban beltéri alkalmazásokban, főként
irodákban, kiskereskedelmi egységekben, hotelekben, éttermekben és egyéb
hasonló alkalmazásokban telepített szpot-, mennyezeti és süllyesztett lámpák
világítástechnikai szerelvényeivel használható.

Előnyök
• A robosztus kialakítású HF-SII 2x18/26W PL-T/C/T5c termékcsalád megfelel a
beltéri biztonsági, elektromágneses összeférhetőségi és hővédelmi
követelményeknek
• Az automatikus újraindítás (feszültségesést vagy lámpacserét követően) könnyű
kezelhetőséget és problémamentes lámpacserét biztosít (csak a 2 lámpás előtétek
esetében)
• Egyenáramú vészvilágítási működés, amely megfelel a világítótestekre vonatkozó
IEC/EN 60598-2-22 szabványnak (csak a 2 lámpás előtétek esetében)
• Integrált érintkezőburkolat és feszülésmentesítés
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Szolgáltatások
• Megfelel a CE és ENEC szabványok előírásainak (csak a 2 lámpás előtétek
esetében)
• A robusztus kialakítás 70 000 órás élettartamot biztosít Ta=50 ˚C mellett, illetve
50 000 be- és kikapcsolást lámpánként (csak a 2 lámpás előtétek esetében)
• Energiatakarékossági osztály: A2
• Az aktív teljesítménytényező-korrekció a hálózati feszültség ingadozásaitól
független állandó megvilágítást biztosít (csak a 2 lámpás előtétek esetében)

Alkalmazás
• Beltéri kereskedelmi alkalmazások, így például kiskereskedelmi üzletek,
irodaépületek, bevásárlóközpontok, hotelek, vegyesboltok és hosszú üzemórájú
ipari létesítmények (például folyosók)
• I. és II. védelmi osztályba tartozó világítótestek, így szpot-, mennyezeti és
süllyesztett lámpák
• Mozgásérzékelő-vezérlő rendszerekkel (például Philips OccuSwitch) együtt és
olyan alkalmazásokban is használható, amelyekben gyakori a ki-be kapcsolás
(csak 2 lámpás előtétekhez)
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Termék részletei
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