Lighting

Solução económica e
robusta
HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief
A versão independente de HF-Selectalume II é a solução fluorescente mais rentável,
fiável, económica e estreita, com uma tecnologia altamente eficiente em termos de
poupança de energia, flexibilidade do sistema e desempenho sem igual.A solução
economizadora HF-Selectalume II PLTC SR possui um design robusto que cumpre
todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho.
O protector de HF-S II é optimizado principalmente para lâmpadas PL-T/C.O HFSelectalume II destina-se à utilização em equipamentos de iluminação interior como
focos, downlights e luminárias encastradas, que são maioritariamente utilizados em
escritórios, revenda, indústria, hotéis, restaurantes e noutras aplicações.

Benefícios
• A gama HF-SII 2x18/26W PL-T/C/T5c apresenta um design robusto e está em
conformidade com as normas internas de segurança, requisitos EMC e requisitos
de protecção de temperatura.
• O reinício automático (após falha de tensão ou substituição de lâmpada) assegura
um funcionamento fácil e reinstalação de lâmpadas sem problemas (apenas para
balastros de 2 lâmpadas
• Funcionamento de emergência CC em conformidade com as normas para
luminárias IEC/EN 60598-2-22 (apenas para balastros de 2 lâmpadas)
• Tampa de terminal e protector integrados
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Características
• Em conformidade com CE e ENEC (apenas para balastros com 2 lâmpadas)
• Design robusto para uma vida útil de superior a 70.000 horas com Ta=50˚C e mais
de 50.000 operações de comutação para ligar/desligar numa lâmpada (apenas
para balastros de 2 lâmpadas)
• Classe de eficiência energética: A2
• Correcção activa do factor de potência para garantir uma luz constante,
independente das flutuações da tensão de rede (apenas para balastros de 2
lâmpadas)

Aplicação
• Aplicações de iluminação no interior comercial, como, por exemplo, lojas de
revenda, edifícios de escritórios, supermercados, hotéis, lojas de conveniência e
instalações industriais com horários de funcionamento prolongados (por ex., em
corredores)
• Em luminárias com protecção de classe I e II, tais como focos, downlights e
encastradas
• Adequado ao funcionamento com sistemas de controlo de detecção de
movimento, como, por exemplo, o Philips OccuSwitch, ou em aplicações com
actividade com comutação frequente (ligar/desligar) (apenas para balastros de 2
lâmpadas)
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Detalhes do produto
HF-S II SR
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