
Descrierea produsului
Startere ecologice

Gamă de startere pentru aprinderea lămpilor fluorescente cu balast electromagnetic.

Igniter cu 2 pini în carcasă din material plastic (policarbonat ignifugat) și cu

condensator pentru eliminarea interferențelor radio.

Beneficii
• Calitatea superioară asigură funcţionarea fără probleme; un număr scăzut de

înlocuiri ajută la reducerea costului de întreţinere

• Singurele startere din lume care nu conţin plumb şi elemente radioactive, evitând

utilizarea substanţelor periculoase în procesul de fabricare sau reciclare. Produse

Philips premiate cu ‘Green Flagship Award’ pentru performanţele deosebite

comparativ cu starterele competitoare

• Comportament de siguranţă la sfârşitul duratei de funcţionare, previne

intervenţiile de securitate

• Carcasă reconcepută având o linie în partea superioară; uşor de instalat şi de

înlocuit folosind o şurubelniţă sau un sistem de prindere îmbunătăţit pentru a

economisi timp şi bani

• Componente de ignifugare pentru un plus de siguranţă

• Uşor de diferenţiat faţă de produsele contrafăcute prin forma lor specifică cu vărf

îngust, cu informaţii întipărite în relief şi pini dinţaţi (aspect protejat prin licenţă)

• Canistra rezistentă la razele UV protejează împotriva condiţiilor de funcţionare

nesigure
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Caracteristici
• Fiabilitate premium cu un număr al defecţiunilor inițiale mai mic de 100 la un

milion de produse (<lt/>100 ppm)

• Fiabilitate premium cu cel puţin 10000 aprinderi garantate

• Nu conţine izotopi radioactivi pentru activarea starterului

• Fără conţinut de plumb în conformitate cu legislaţia europeană RoHS (Reducerea

consumului de substanţe dăunătoare)

• Aprindere rapidă şi sigură atât pentru sistemele de iluminat cu sarcină inductivă (L)

cât şi pentru cele cu sarcină capacitivă (LC) conform normei IEC 60155

• Controlulul asupra preîncălzirii filamentului sursei şi asupra volumului de tensiune

asigură o durată de funcţionare mai lungă (<gt/>25% comparativ cu starterele

ieftine şi ineficiente)

• Forma carcasei creată special pentru o prindere mai bună la instalarea sau

înlocuirea starterului

• Bandă de izolaţie verde pentru a identifica acele startere prietenoase mediului

fără conţinut de plumb şi substanţe radioactive

• Imprimare verde diferită pentru o distingere mai bună între starterele S2 şi S10

(S2-verde deschis /S10-verde închis)

Cerere
• Startere pentru sursele fluorescente de orice brand utilizate împreună cu balasturi

electromagnetice convenţionale folosind lămpile TL-D (T8), TL (T12) şi PL-L

• Starterele S2 sunt adecvate pentru aplicații individuale 110/130 V 4-22 W, aplicații

unice 220/240 V 4-6-8-15-18-22 W și aplicații în serie 220/240 V 4-22 W. Sunt

recomandate pentru aplicații unice de 220/240 V 18 W pentru performanță optimă.

• Starterele S10 sunt potrivite pentru aplicații individuale de 220/240 V 13, 4-65 W.

Sunt recomandate pentru aplicații individuale 220/240 V 13 W

Versions

LPPR STARTER 0001
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Cote

Product C (max) E (max)

S10 4-65W SIN 220-240V WH 2PF/10 40,3 mm 21,5 mm

Startere ecologice
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