
HF-Matchbox Blue
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

HF-Matchbox Blue este un balast accesibil, fiabil, compact, ușor și de înaltă

frecvență pentru utilizare cu puteri de sistem sub 25 W în combinație cu lămpi TL

mini, TL-D, TL5 și TL5c, PL-T/C și PL-L /S. Gama HF-M Blue are un design robust,

îndeplinește toate standardele internaționale relevante de siguranță și performanță

și are un indice de eficiență energetică (CELMA EEI) de A2. Balastul este conceput

pentru utilizare în interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul 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 provenite de

la fulgere sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o

astfel de instalare și aplicație tipică.

Catalog de date

General information

Număr de lămpi 1 bucată/unitate

 

Operating and electrical

Tensiune de intrare De la 230 până la 240 V

Frecvență linie 50 to 60 Hz

Frecvență de intrare De la 50 până la 60 Hz

Număr de produse pe MCB (16 A tip B)

(nom.)

159

 

Wiring

Tip conector borne de intrare Inserţie

Borne de intrare culoare Albastru

Borne de ieșire culoare Gri

Tip conector borne de ieșire Inserţie

Lungime cablu de la dispozitiv la lampă 1,50 m

 

Temperature

Interval temperatură ambientală între -10 °C și 40 °C

Maximum T-case (max.) 75 °C

 

Mechanical and housing

Carcasă LH

 

Approval and application

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP20 [Protejat împotriva contactului cu

degetele]

Mărci de omologare Marcaj F Marcaj CE Certificat VDE Certificat

CB

 

Product data

Full EOC 871150053680830

Nume comandă produs HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

Cod de comandă 53680830
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Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

Numărător SAP – Pachete per exterior 50

Număr material (12NC) 913700421366

Numele complet al produsului HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

EAN/UPC – Cutie 8711500536815

Cote

Product A1 A2 B1 C1 D1

HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V 144 mm 133 mm 22 mm 22 mm 4,2 mm
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