
Dimarea – pasul
următor în
economisirea de
energie
HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C
and TL5C

Balast electronic de înaltă frecvenţă, inteligent, pentru reglarea intensităţii

luminoase, care utilizează DALI (Digital Addressable Lighting Interface – interfaţa

digitală adresabilă pentru iluminat conform IEC62386) sau protocolul butonului cu

apăsare Touch and Dim (Apasă şi reglează intensitatea luminoasă) pentru lămpi

fluorescente. Dotat cu mod coridor, se poate programa cu Philips MultiOne.

Funcţionarea la frecvenţă înaltă sporeşte calitatea luminii şi durata de viaţă a lămpii.

Vine în întâmpinarea legislaţiei viitoare, îndeplinind cerinţele A1BAT. Balastul este

conceput în primul rând pentru aplicații de interior. Pentru aplicații în exterior,

aparatull de iluminat trebuie să fie de ClasaⅠ minimă și să fie suficient protejat

împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată

împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecție electrică necesară,

așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

Beneficii
• Pornire programată: aprindere fără pâlpâire în 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 şi reglarea intensităţii luminoase de la 3 la 100 %

• Protejat împotriva tensiunilor excesive din reţea, a conexiunilor incorecte şi a

utilizării incorecte a lămpii
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Caracteristici
• Consumuri extrem de mici stand-by, control excelent pentru niveluri de reglare a

intensităţii luminoase de peste 80 %

• În combinaţie cu diverse sisteme de control se pot obţine economii suplimentare

de energie

• 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

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

• Mod coridor programabil

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

iluminat de urgenţă

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

sistemele de control al iluminatului (control personal, adaptare în funcţie de

lumina naturală şi/sau detectarea mişcării)
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HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+ 4,5

mm

33,0

mm

123,0

mm

111,0

mm

79,0

mm

67,0

mm

HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V

50/60Hz

HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V

50/60Hz

Product A1 B1 C1 A2 B2 D1

HF-Ri TD 155 TL5C E+

195-240V 50/60Hz

123,0 mm 79,0 mm 33,0 mm 111,0 mm 67,0 mm 4,5 mm

HF-Ri TD 160 TL5C E+

195-240V 50/60Hz

123,0 mm 79,0 mm 33,0 mm 111,0 mm 67,0 mm 4,5 mm

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

2Product family leaflet, 2023, Aprilie 13 Informatie ce poate fi modificată



General information

Număr de lămpi 1 bucată/unitate

 
Operating and electrical

Frecvență de intrare De la 50 până la

60 Hz

Tensiune de intrare 195-240 V

 
Mechanical and housing

Carcasă L 123x79x33

 
Approval and application

Indice de eficiență energetică A1 BAT

Operating and electrical

Order Code Full Product Name

Număr de produse pe MCB (16

A tip B) (nom.)

24167600 HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+ 28

71864200 HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz 12

Order Code Full Product Name

Număr de produse pe MCB (16

A tip B) (nom.)

71862800 HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz 12

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C
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