
Produktbeskrivning
Ecoclick – miljöanpassade tändare

Miljöanpassade lysrörständare för användning i kombination med konventionella

reaktorer (EM-typ)

Fördelar
• Den enda tändaren som enkelt kan bytas ut utan hjälp av verktyg

• Ingen irritation - även tändare som sitter fast byts enkelt

• Miljövänliga, återvinningsbara (inget bly eller radioaktivt material)

• Längre livslängd på lysrören (upp till 25 % jämfört med lågpriständare som inte

uppfyller IEC-normen)

• Optimal kontakt tack vare oxidationsfria mässingskontakter

• Flamsäkra komponenter samt UV-tålig ytterhylsa för extra säkerhet

Funktioner
• Nydesignad patenterad ytterhylsa med två försänkningar vilket möjliggör snabbt

byte med hjälp av kontaktstiften på den nya tändaren

• Inga radioaktiva delar (patent) och blyfri (enligt RoHS-direktivet)

• Pålitligt för mer än 10 000 säkra tändningar

• Flamsäkert material

• En väl kontrollerad förvärmning, rätt tändpuls för säker tändning

Användning
• Används med konventionella reaktorer (EM-typ) och lysrör TL-D (T8), TL (T12)

samt kompaktlysrör PL-L

• S2 Ecoclick-tändaren är avsedd för:

• 110/130 V, 4-22 W singelkoppling

• 220/240 V, 4-6-8-15-18-22 W singelkoppling

• 220/240 V, 4-22 W seriekoppling

• S10 Ecoclick-tändaren är avsedd för 220/240 V, 4-65 W singelkoppling

• S10 Ecoclick-tändaren för 220/240 V, 13 W singelkoppling

• S2 Ecoclick-tändaren rekommenderas för 220/240 V, 18 W singelkoppling för

optimal prestanda
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Versions

LPPR STARTER PHL 0003 LPPR STARTER PHL 0004

Måttskiss

Product C (max) E (max)

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000 40,3 mm 21,5 mm

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT 40,3 mm 21,5 mm

S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000 40,3 mm 21,5 mm

S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT 40,3 mm 21,5 mm
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