Lighting

En energieffektiv
lösning
HF-Performer II för PL-T/C/R/L/TL5C-lampor
HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c är ett hållbart, tunt elektroniskt driftdon för många
olika CFL-tillämpningar. Det är idealiskt i tillämpningar där hög energieffektivitet
krävs. HF-Performer EII har robust konstruktion och uppfyller alla gällande
internationella säkerhets- och prestandastandarder, samt är energieffektivt (CELMA
EEI A2).

Fördelar
• Robust konstruktion som uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och
prestandastandarder och säkerställer bra ekonomieffektivitet
• Automatisk omstart (efter spänningsfall eller lampbyte) ger enkel drift och
problemfria lampbyten
• Lämplig för nöddrift med likström 186 till 275 V (vid –10 °C) och enligt armaturnorm
IEC/EN 60598-2-22

Funktioner
• Livslängd på 50 000 timmar vid maximal falltemperatur och över 60 000 till-/
frånslag per lampa.
• Programmerad, flimmerfri, föruppvärmd start (< 1,5 s), vilket gör att lampan kan
tändas och släckas utan att livslängden förkortas
• Aktiv korrigering av effektfaktorn ger konstant ljus oberoende av
nätspänningsvariationer
• Enheten är skyddad mot spänningstoppar och felaktiga anslutningar.
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Användning
• Idealisk för kommersiell inomhusbelysning där effekten per kvadratmeter och
driftkostnaderna behöver minskas
• Används i styrsystem för rörelsedetektering, till exempel Philips OccuPlus
• Huvudsakligen för inomhusbruk som i spotlights, downlights och infällda
armaturer i butiker, kontor, stormarknader, hotell och livsmedelsbutiker
• Industrilokaler med långa drifttimmar
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Användning och godkännande
Energieffektivitetsindex

A2

Drift och elektricitet
Ingångsfrekvens

50–60 Hz

Inspänning

220 till 240 V

Allmän information
Lamptyp

PL-T/C/L/TL5C

Systemegenskaper
Specificerad effekt för driftdon-lampa

22-42 W

Allmän information
Antal produkter med

Antal produkter med

automatsäkring (16 A,

automatsäkring (16 A,

Order Code Full Product Name

typ B) (nom)

Antal lampor

Order Code Full Product Name

typ B) (nom)

Antal lampor

91397530

28

1 del/enhet

91399930

12

2 del/enhet

HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII
220-240V
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