
HF-Regulator II pre
zdroje PL-T/C –
stmievanie: ďalší krok
k úspore energie
HF-Regulator II pre PL-T/C komp.žiarivky

Kompaktný vysokofrekvenčný elektronický predradník na stmievanie používajúci

analógový protokol (1 – 10 V) pre svetelné zdroje PL-T, PL-C a PL-R

Výhody
• Svetelný zdroj umožňuje stmievanie v rozsahu 1 až 100 % prostredníctvom

analógového ovládania (v súlade s priemyselnou normou 1 – 10 V)

• V súlade s európskymi a ázijskými normami a hodí sa do systémov núdzového

osvetlenia

• Vysokofrekvenčná prevádzka zvyšuje kvalitu svetla a predlžuje životnosť zdroja

• V kombinácii s riadiacimi systémami možno dosiahnuť ďalšiu úsporu energie

Vlastnosti
• Naprogramované spustenie: zapaľovanie bez blikania <lt/> 0,5 sekundy,

prevádzka bez použitia žliabkov a žiadne stroboskopické efekty. Predhriatie

elektród žiarivky umožňuje zapínať a vypínať svetelné zdroje bez skrátenia ich

životnosti.

• Inteligentné napájanie zaručuje stabilné osvetlenie, ktoré nie je ovplyvnené

výkyvmi v sieti

• Zníženie spotreby energie až o 60 % pomocou automatických riadiacich systémov

osvetlenia

• V prípade zlyhania žiarivky sa do 5 sekúnd preruší obvod (bezpečnostné

prerušenie) a po jej výmene sa predradník automaticky vynuluje.
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Aplikácie
• Interiérové, všeobecné a pracovné osvetlenie v kombinácii so systémami riadenia

osvetlenia (ovládanie používateľom, prepojenie s denným svetlom alebo snímač

pohybu)

Rozmerový obrázok
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Product D1 C1 A1 A2 B1 B2

HF-R 1 26-42 PL-T/C EII

220-240V 50/60Hz

4,5 mm 33,0 mm 123,0 mm 111,0 mm 79,0 mm 67,0 mm
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Product D1 C1 A1 A2 B1 B2

HF-R 2 26-42 PL-T/C EII

220-240V 50/60Hz

4,5 mm 33,0 mm 123,0 mm 111,0 mm 79,0 mm 67,0 mm

HF-Regulator II pre PL-T/C komp.žiarivky
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Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia 50 až 60 Hz

Vstupné napätie 220 až 240 V

 
Mechanické časti a teleso

Teleso S 123x79x33

 
Schválenie a použitie

Index energetickej účinnosti A1 BAT

Všeobecné informácie

Order Code Full Product Name Number Of Lamps

80972500 HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz 2 kus/jednotka

Order Code Full Product Name Number Of Lamps

80971800 HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz 1 kus/jednotka

Prevádzkové a elektrické

Order Code Full Product Name

Počet produktov pri modeli

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

80972500 HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz 12

Order Code Full Product Name

Počet produktov pri modeli

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

80971800 HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz 28
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