Lighting

Uzun süreli ve güvenilir
performans için Xtreme
sürücüler
HF-Performer II Xtreme for TL5/TL-D lamps
HF-Performer Xtreme, ampuller için en yüksek kullanım ömrü güvenilirliğini garantileyen ve
A2 enerji verimliliği indeksi (CELMA EEI) ile ekstra uzun ve güvenilir HF sistem kullanım
ömrü sağlayan, Philips'in benzersiz bir X teknolojisidir.

Faydaları
• HF-P XT, özel soğutuculu "Xtreme" uzun ömürlü, düşük hatalı ürün tasarımı sayesinde
standart HF tertibatının iki katı kullanım ömrüne sahiptir.
• Birimler geçici gerilimlere karşı korunduğundan dış mekan ve endüstriyel ortamlarda
kullanım için uygundur; ayrıca sınıf I ve sınıf II aydınlatma armatürleri için de uygundur
• Tcase = 85 °C'de 50.000 saate kadar ortalama kullanım ömrü ile son derece yüksek
termal dayanıklılığa; ayrıca olağanüstü güvenilirliğe ve %0,1/1000 saat kadar düşük hata
oranına sahiptir
• HF-P Xtreme tertibatı, benzersiz emitör dozajı için optimize edilerek en iyi ampul
kullanım ömrünü sunar

Özellikler
• 4 kV'ye kadar geçici gerilim zirvelerine ve 400 V'ye kadar aşırı şebeke voltajına ve yanlış
bağlantılara karşı koruma sağlar
• Programlı, titreşimsiz, ön ısıtmalı başlatma (< 2.0 s), ampul kullanım ömründe azalma
olmaksızın ampulün açılıp kapanabilmesine olanak sağlar
• Şebeke voltajındaki dalgalanmalardan bağımsız olarak sabit ışık sağlamak için etkin güç
faktörü düzeltmesi
• IEC/EN 60598-2-22'ye uygun olarak acil durum aydınlatma armatürleri için uygundur
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Uygulama
• Yüksek bakım maliyetleri olan veya ampul arızasının kabul edilemez olduğu
uygulamalar için idealdir
• Philips OccuPlus gibi hareket algılamalı kontrol sistemleriyle birlikte kullanılır
• Örneğin, yüksek tavanlı veya coğrafi olarak uzak alanlardaki, tünellerdeki,
havaalanlarındaki ya da yer altı demiryolu istasyonlarındaki kurulumlar gibi, tertibat
değişiminin güvenli olmayan durumlara, güçlüklere veya yüksek maliyetlere yol
açabileceği uygulamalar
• Gıda işleme ve petro kimya tesisleri gibi sanayi tesisleri

Versions

Boyutlu çizim
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HF-P Xt 280 TL5 EII 220-240V
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