Lighting

Cenově dostupné
robustní řešení
HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief
HF-Selectalume II v nezávislé verzi je zářivkové řešení s nejlepším poměrem ceny a
výkonu, účinné, spolehlivé, štíhlé, cenově dostupné a vybavené skutečně revoluční
technologií nabízející úspory energie, flexibilitu systému a bezkonkurenční
výkon.Nákladově úsporné řešení HF-S II se vyznačuje robustním designem v
souladu se všemi relevantními mezinárodními normami v oblasti bezpečnosti a
výkonu. Snižovač zátěže HF-S II je optimalizován zejména pro světelné zdroje PLT/C.Předřadník HF-Selectalume II je určen pro osvětlení v interiéru, například pro
bodové reflektory, downlighty a zapuštěná svítidla široce používaná v kancelářích,
maloobchodech, průmyslových prostorech, hotelech, restauracích a dalších
oblastech.

Výhody
• Řada HF-SII 2x18/26W PL-T/C/T5c se vyznačuje robustním designem a splňuje
požadavky mezinárodních norem v oblasti bezpečnosti, EMC a teplotní ochrany
• Automatický restart (při poklesu napětí nebo výměně zdroje) zajišťuje snadný
provoz a bezproblémovou výměnu světelného zdroje (pouze předřadníky se 2
světelnými zdroji)
• Nouzový provoz se stejnosměrným proudem v souladu s normami IEC/EN
60598-2-22 pro svítidla (pouze předřadníky se 2 světelnými zdroji)
• Integrovaný kryt svorkovnice a snižovač zátěže

Vlastnosti
• Splňuje požadavky specifikací CE a ENEC (pouze předřadníky se 2 světelnými
zdroji)
• Robustní design – životnost přes 70000 hodin při Ta=50 ˚C a přes 50000 zapnutí
a vypnutí u jednoho zdroje (pouze předřadníky se 2 světelnými zdroji)
• Třída energetické účinnosti: A2
• Aktivní korekce účiníku zajišťuje konstantní světlo nezávisle na kolísání napětí sítě
(pouze předřadníky se 2 světelnými zdroji)
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Aplikace
• Osvětlení komerčních interiérů, jako jsou prodejny, kancelářské budovy,
supermarkety, hotely, samoobsluhy a průmyslové prostory s dlouhou provozní
dobou (například chodby)
• Svítidla s třídou ochrany I a II, jako jsou bodové reflektory, downlighty a zapuštěná
svítidla
• Vhodné pro použití s řídicími systémy pro detekci pohybu, jako je například Philips
OccuSwitch, nebo v aplikacích s častým zapínáním a vypínáním (pouze
předřadníky se 2 světelnými zdroji)
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Detaily o výrobku

Product family leaflet, 2019, Říjen 23

2

Změna údajů vyhrazena

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

Approval and Application
Index energetické účinnosti

A2 BAT

Operating and Electrical
Vstupní frekvence

50 až 60 Hz

Vstupní napětí

220 to 240 V

Emergency Operation
Koeficient světelného toku nouzového

100 %

předřadníku (EBLF) (jmen.)

General Information
Počet produktů v MCB (16A typ B)

28

(jmen.)
Počet světelných zdrojů

2 kus/jednotka

Mechanical and Housing
Tělo

L 125.5x67.8x32.0

General Information
Order Code

Full Product Name

Typ světelného zdroje

Order Code

Full Product Name

Typ světelného zdroje

16959800

HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

PL-T/C/L/TL5C

16963500

HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

PL-T/C

System characteristics
Jmen. příkon
Příkon zdroje v

předřadníku a

Order Code Full Product Name

PL-T/C

zdroje

16959800

45.4/23.8 W

26 W

HF-S 1/226 PL-T/C II SR
220-240V 50/60Hz

Jmen. příkon
Příkon zdroje v

předřadníku a

Order Code Full Product Name

PL-T/C

zdroje

16963500

31.8/16.2 W

18 W

HF-S 1/218 PL-T/C II SR
220-240V 50/60Hz
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