
Descrierea produsului
Startere Ecoclick

Gamă variată de startere electronice de calitate superioară pentru aprinderea

surselor de iluminat fluorescente care operează cu balast electromagnetic.

Beneficii
• Singurul starter care oferă o instalare uşoară, rapidă fără ajutorul altor ustensile

• Nu cauzează stres-chiar şi starterele prinse bine pot fi demontate uşor

• Produs prietenos mediului, conceput pentru reciclare (fără conţinut de plumb şi

substanţe radioactive)

• Durată de funcţionare mai mare cu 25%; costuri de întreţinere mai reduse

comparativ cu starterele de joasă-calitate care nu respectă standardele IEC

• Conectivitate optimă datorită componentelor din alamă şi pinilor din alamă anti-

oxidantă

• Componente de ignifugare şi carcasă rezistentă la razele UV pentru un plus de

securitate şi o aprindere în siguranţă (validate de Laboratoarele Underwriters UL)

Caracteristici
• Carcasă special reconcepută prin adăugarea a două deschideri în care pinii altui

starter de încadrează perfect (brevet de invenţie)

• Fără conţinut de substanţe radioactive (brevetat) şi plumb (conform cerinţelor

RoHS)

• Fiabilitate foarte mare cu 10,000 de întreruperi în siguranţă

• Canistra din plastic (policarbonat -produs de ignifugare) conţine aprinzător cu 2

pini şi condensator pentru deparazitare radio (antibruiaj) de foarte bună calitate

• Preîncălzirea bine definită şi tensiunea de vârf asigură o aprindere sigură
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Cerere
• Apinde surse fluorescente de toate tipurile cu balast electromagnetic convenţional

folosind sursele TL‑D (T8), TL (T12), TL mini şi PL‑L
• Starterele S2 Ecoclick sunt adecvate pentru:

• 110/130V, 4-22W aplicaţii unice

• 220/240V, 4-6-8-15-18-22W aplicaţii unice

• 220/240V, 4-22W aplicaţii în serie

• Starterele S10 Ecoclick sunt adecvate pentru operaţii unice cu funcţionare la

tensiune de 220/240V, 4-65W

• Starterul S10 Ecoclick este necesar în aplicaţiile unice la o tensiune de 220/240V,

13W

• Starterul S2 Ecoclick este recomandat pentru aplicaţie unică la o tensiune de

220/240V, 18W asigurând un plus de performanţă

Versions

LPPR STARTER PHL 0003

Cote

Product C (max) E (max)

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000 40,3 mm 21,5 mm

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT 40,3 mm 21,5 mm

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT 40,3 mm 21,5 mm

S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000 40,3 mm 21,5 mm

S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT 40,3 mm 21,5 mm

S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT 40,3 mm 21,5 mm
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