
Popis produktu
HF-Basic II for TL-D lamps

Cenovo dostupný, spoľahlivý, vysokofrekvenčný elektronický predradník s

označením CE pre žiarivky TLD. Ideálna alternatíva elektromagnetických (EM)

predradníkov.

Výhody
• Úspora energie až 25 % v porovnaní s elektromagnetickými predradníkmi typu C

• Okamžité zapnutie vám zaistí priame osvetlenie

• Vysokofrekvenčná prevádzka obmedzuje námahu očí spôsobovanú

elektromagnetickými predradníkmi

• Nevyžaduje sa zapaľovač ani kondenzátor, zjednodušené zapojenie v porovnaní s

elektromagnetickými riešeniami.

• Rad HF-B TLD má robustný dizajn a spĺňa požiadavky na internú bezpečnosť,

elektromagnetickú kompatibilitu, ako aj požiadavky testov odolnosti

• Ponúka flexibilitu na jednoduché uvoľnenie kábla

• Spĺňa požiadavky schválenia bezpečnosti prostredníctvom externej skúšobne v

rámci normy IEC/EN 61347

• Automatický opätovný štart (po poklese napätia alebo výmene svetelného zdroja)

zaručuje jednoduché ovládanie a bezproblémovú výmenu zdrojov.

Vlastnosti
• Spĺňa požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu podľa normy EN 55015

2006 + A1 2007

Aplikácie
• Určené pre aplikácie s dlhým prevádzkovým časom výbojky a malým počtom

spínaní (max. 3x denne)

• Ideálne pre inštalácie v predajniach, na letiskách, kanceláriách

• Vhodné pre nebezpečné alebo výbušné priestory.
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Versions

Rozmerový obrázok
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Product D1 C1 A1 A2 B1

HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V

50/60Hz

4,2 mm 28,0 mm 280,0 mm 265,0 mm 30,0 mm

HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V

50/60Hz

4,2 mm 28,0 mm 280,0 mm 265,0 mm 30,0 mm

HF-Basic II for TL-D lamps
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Všeobecné informácie

Number Of Lamps 2 kus/jednotka

 
Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia 50 až 60 Hz

Vstupné napätie 220 až 240 V

 
Mechanické časti a teleso

Teleso -

 
Schválenie a použitie

Index energetickej účinnosti A2

Prevádzkové a elektrické

Order Code Full Product Name

Počet produktov pri modeli

MCB (16A, typ B) (nom.)

93158030 HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 28

Order Code Full Product Name

Počet produktov pri modeli

MCB (16A, typ B) (nom.)

93160330 HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 12

HF-Basic II for TL-D lamps
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