
Soluţie robustă,
accesibilă
HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

Varianta independentă HF-Selectalume II este cea mai rentabilă, fiabilă, suplă şi

accesibilă soluţie fluorescentă, cu o tehnologie de descărcare disruptivă pentru un

consum de energie redus, flexibilitate a sistemului şi performanţe inegalabile.Lampa

economică HF-Selectalume II PLTC SR are un design robust care corespunde tuturor

standardelor internaţionale de siguranţă şi performanţă. Descărcarea sarcinii HF-S II

este optimizată în principal pentru lămpile PL-T/C.HF-Selectalume II este conceput

pentru corpuri de iluminat pentru interior, precum proiectoarele, corpurile de

iluminat cu distribuţie inferioară şi corpurile de iluminat încastrate, care sunt utilizate

pe scară largă în birouri, magazine, industrie, hoteluri, restaurante şi alte aplicaţii.

Beneficii
• Gama HF-SII 2x18/26W PL-T/C/T5c are o construcţie robustă şi satisface cerinţele

de siguranţă internă, EMC şi de protecţie a temperaturii

• Repornirea automată (după căderi de tensiune sau după înlocuirea lămpii) asigură

funcţionarea uşoară şi înlocuirea fără probleme a lămpii (doar pentru balasturi cu

2 lămpi)

• Funcţionare de urgenţă D.C. în conformitate cu normele IEC/EN 60598-2-22

privind corpurile de iluminat (doar pentru balasturile cu 2 lămpi)

• Capac integrat pentru terminal şi descărcarea sarcinii

Caracteristici
• În conformitate cu CE şi ENEC (doar pentru balasturile cu 2 lămpi)

• Construcţie robustă – durată de viaţă de peste 70.000 de ore la Ta=50 ˚C şi

50.000 de comutări pornit/oprit pentru o singură lampă (doar pentru balasturile

cu 2 lămpi)

• Clasă de eficienţă energetică: A2

• Corecţie activă a factorului de putere pentru a asigura lumina constantă, fără a

ţine cont de fluctuaţiile tensiunii în reţea (doar pentru balasturile cu 2 lămpi)
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Cerere
• Aplicaţii de iluminat comercial în interior, precum cele din magazine, clădiri de

birouri, supermarketuri, hoteluri, magazine alimentare sau spaţii industriale cu

program de funcţionare prelungit (de ex. pe coridoare)

• Pentru corpuri de iluminat din clasele de protecţie I şi II, cum ar fi proiectoarele,

corpurile de iluminat cu distribuţie inferioară şi corpurile de iluminat încastrate

• Potrivite pentru utilizare împreună cu sistemele de control şi detecţie a mişcării

precum Philips OccuSwitch sau în cadrul aplicaţiilor cu comutări frecvente (pornit/

oprit) (doar pentru balasturile cu 2 lămpi)
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220-240V 50/60Hz

4,0 mm 32,0

mm

125,5

mm

93,5

mm

67,8

mm

57,5

mm

Detalii produs

HF-S II SR

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief
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