
Robustný dizajn a
kompaktný tvar
HF-Matchbox Red

HF-Matchbox Red je cenovo dostupný, spoľahlivý, kompaktný, ľahký a

vysokofrekvenčný predradník určený na použitie so systémovým príkonom pod 25

W v kombinácii so zdrojmi TL mini, TL-D, TL5, TL5c, PL-T/C a PL-L/S. Rad HF-M Red

má robustný dizajn, spĺňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa

bezpečnosti a výkonu a dosahuje index energetickej účinnosti (CELMA EEI) A2.

Výhody
• Možno ho ovládať pomocou riadiacich systémov so snímačmi pohybu.

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

zaručuje jednoduché ovládanie a bezproblémovú výmenu zdrojov.

• Vhodné na použitie v svietidlách triedy I alebo II

Vlastnosti
• Viac než 60 000 cyklov zapnutia a vypnutia jedného svetelného zdroja (v

závislosti od kombinácie zdroja a predradníka)

• Hodí sa na núdzovú prevádzku s použitím jednosmerného prúdu s napätím 190 až

254 V

• Naprogramovaný štart predhriateho zdroja bez blikania (<lt/> 0,8 s), čo umožňuje

zapínať a vypínať svetelné zdroje bez zníženia ich životnosti

Aplikácie
• Používa sa s riadiacimi systémami so snímačmi pohybu, napríklad Philips

OccuPlus

• Najmä na interiérové použitie, napríklad pre reflektory, stropné svietidlá, svetelné

boxy alebo núdzové a bezpečnostné svietidlá, ktoré sa používajú predovšetkým v

maloobchodných predajniach, kancelárskych budovách, hoteloch, súkromných

domoch a obytných budovách

• Domáce použitie, napríklad na exteriérové osvetlenie záhrad, garáží a schodísk
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Rozmerový obrázok

Product D1 C1 C2 A1 A2 B1

HF-M RED 109 SH TL/PL-S

230-240V

4,4 mm 22,0

mm

10,0

mm

80,0

mm

70,0

mm

40,0

mm

HF-M RED 114 SH

TL/TL5/PL-C/S 230-240V

4,2 mm 22,0

mm

10,0

mm

80,0

mm

70,0

mm

40,0

mm

HF-M RED 118 SH PL-C/PL-

T 230-240V

4,4 mm 22,0

mm

10,0

mm

80,0

mm

70,0

mm

40,0

mm

HF-M RED 124 SH

TL/TL5/PL-L 230-240V

4,4 mm 22,0

mm

10,0

mm

94,0

mm

70,0

mm

40,0

mm

Všeobecné informácie

Number Of Lamps 1 kus/jednotka

 
Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia 50 až 60 Hz

Vstupné napätie 230 až 240 V

 
Mechanické časti a teleso

Teleso SH

Prevádzkové a elektrické

Order Code Full Product Name

Počet produktov pri modeli

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

91040030 HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V 48

93142930 HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V 159

Order Code Full Product Name

Počet produktov pri modeli

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

93140530 HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V 101

92802330 HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V 73

HF-Matchbox Red

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti

alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej

ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom

spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.
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