
HF-Regulator II
pentru lămpi PL-L –
Reglarea intensităţii
luminoase: pasul
următor în
economisirea de
energie
HF-REGULATOR II pentru surse de iluminat PL-L

Balast electronic de înaltă frecvenţă pentru reglarea intensităţii luminoase, care

utilizează protocolul analogic (1-10 V) pentru lămpi PL-L

Beneficii
• Puterea lămpii poate fi redusă de la 1 la 100% prin intermediul intrării de control

analogic (în conformitate cu standardul 1-10 V din domeniu)

• În conformitate cu normele europene şi asiatice şi adecvat pentru sisteme de

iluminat de urgenţă

• Funcţionarea HF sporeşte calitatea luminii şi durata de viaţă a lămpii

• În combinaţie cu diverse controale se pot obţine economii suplimentare de

energie
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Caracteristici
• Pornire programată: aprindere fără pâlpâială < 0,5 secunde şi funcţionare fără

striaţii, fără efecte stroboscopice. Preîncălzirea electrozilor lămpii permite

aprinderea şi stingerea lămpilor fără reducerea duratei de viaţă a acestora

• Alimentarea inteligentă asigură o lumină constantă, independent de fluctuaţiile

reţelei

• Reducere de energie cu până la 60%, prin utilizarea de sisteme automate de

control al iluminatului

• Circuitul de oprire este activat în termen de 5 secunde în caz de defectare a lămpii

(oprire de siguranţă), iar balastul se resetează automat după înlocuirea lămpii

Cerere
• Aplicaţii de iluminat de interior, general şi pentru activităţi, în combinaţie cu

sistemele de control al iluminatului (control personal, sincronizare cu lumina

diurnă şi/sau detectarea mişcării)

Versions

Vysokofrekvenční elektronický

předřadník pro regulaci stmívání s

použitím analogového protokolu

(1–10 V) pro zářivky PL-L

Cote

Product D1 C1 A1 A2 B1

HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V

50/60Hz

4,2 mm 22 mm 425 mm 415 mm 30 mm
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