
Produkt
Ecoclick -miljövänliga tändare Pin-Pack

Miljöanpassade lysrörständare för användning i kombination med konventionella

reaktorer (EM-typ). De gröna tändarna är tillverkade med en flamsäker ytterhylsa av

polycarbonat och inbyggt radioavstörningsskydd

Fördelar
• De gröna tändarna S2 & S10 tändare är de mest miljövänliga tändare som finns på

marknaden.Uppfyller RoHS direktiven

• Ingår i Philips "Green Flagships" produktportfölj

• Längre livslängd på lysrören jämfört med lågpriständare

• Säker, pålitlig och snabb tändning ger minskade underhållskostnader

• Flamsäkra komponenter samt UV-tålig ytterhylsa för extra säkerhet.

• Enkel och snabb installation tack vare sin design

• 10 000 tändningar garanteras.

Funktioner
• S10 tändaren är avsedd för:

• Singelkopplade lysrör 4-65W vid 220-240 Volt

• S2 tändaren är avsedd för:

• Singelkopplade lysrör 4, 6, 8, 15 och 22W vid 220-240 Volt

• Seriekopplade lysrör 4 - 22 W vid 220-240 Volt

• Singelkopplade lysrör 4 - 22 W vid 110-130 Volt

• Philips gröna tändare S2 & S10 är de enda tändare i världen som är helt fria från

radioaktiva ämnen och bly.

• En väl kontrollerad förvärming av lysrörselektroden och rätt tändpuls spar

emittermaterial på elektroden.

• Pålitlig tillverkning ger låg felandel på mindre än 100 ppm.

• Flamsäkert material.

• Tändarens utformning med ett spår för en skruvmejsel gör bytet enkelt
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Användning
• Används med konventionella reaktorer (EM-typ) och lysrör TL-D (T8), TL (T12)

samt kompaktlysrör PL-L

• S2 tändaren är avsedd för:

• 110/130 V~, 4-22 W singel koppling

• 220/240 V~, 4-22 W serie koppling

• 220/240 V~, 4-6-8-15-18-22 W singel koppling

• 220/240 V~, 18 W singel koppling (S2 rekommenderas för optimal prestanda)

• S10 tändaren är avsedd för:

• 220/240 V~, 4-65 W singel koppling

• 220/240 V~, 13 W singel koppling (S10 enda alternativet)

• Philips rekommenderar tändarbyte i samband med lysrörsbyte för optimal

prestanda

Versions

LPPR STARTER 0001 LPPR STARTER PHL 0004

Måttskiss

Product C (max) E (max)

S10 4-65W SIN 220-240V WH 2PF/10 40,3 mm 21,5 mm

S2 4-22W SER 220-240V WH 2PF/10 40,3 mm 21,5 mm
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