Lighting

Edullinen ja erittäin
kestävä ratkaisu
HF-Selectalume II HT TL5 ja TL-D -lampuille
Selectalume II HT -liitäntälaitteet on suunniteltu kestämään pitkään vaativissa
olosuhteissa. Ne ovat erittäin luotettavia, laadukkaita, turvallisia ja tehokkaita, ja
takaavat lampulle häiriöttömän toiminnan. TL5-lamppujen lisäksi HF Selectalume II
HT -liitäntälaitteita on nyt saatavilla myös TL-D-lampuille.HF Selectalume II HT on
tarkoitettu käytettäväksi ulko- ja sisätiloissa, esimerkiksi vesitiiviissä
uppoasennettavissa valaisimissa, joita käytetään pysäköintialueilla,
teollisuustiloissa, toimistoissa jne. Tuotteilla on CE- ja ENEC-merkintä.

Hyödyt
• Laitteet ovat erittäin kestäviä ja niillä on pitkä käyttöikä ja pitkät huoltovälit, mikä
takaa häiriöttömän toiminnan ja turvallisuuden
• Hätätilannekäyttö IEC/EN 60598-22 -valaisinstandardien mukainen
• Sopii valaisimiin, joiden suojausluokka on I ja testauksen jälkeen II

Ominaisuudet
• Vankka rakenne, 85 000 tunnin käyttöikä, kun Ta = 50 ˚C, sekä yli 50 000
lampun sytytys-/sammutuskertaa
• Korkein energiatehokkuusluokka: A2 BAT
• Aktiivinen tehokertoimen korjaus varmistaa tasaisen valon verkkovirran
vaihteluista riippumatta
• Wago 744 -liittimen ansiosta johdotus voidaan joko tehdä manuaalisesti tai
automaattisesti
• Automaattinen uudelleensytytys (jännitekuopan tai lampunvaihdon jälkeen) takaa
varman toiminnan ja yksinkertaisen lampunvaihdon
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HF-Selectalume II HT TL5 ja TL-D -lampuille

Käyttökohteet
• Ulkokäyttökohteet, kuten vesitiiviit valaisimet tunneleissa, pysäköintialueilla tai
tuotantotiloissa
• Sisäkäyttökohteet, kuten toimistorakennukset, sairaalat, valintamyymälät,
tavaratalot, teollisuuskiinteistöt ja oppilaitokset
• Voidaan käyttää liiketunnistimien kanssa (esim. OccuPlus)

Versions

Mittapiirros
Product
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HF-S 258 TL-D II HT

280,0 mm 30,0 mm 28,0 mm 265,0 mm
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B2 D1
4,2 mm

220-240V 50/60Hz
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