
Produktbeskrivning
Elektroniska & Säkerhetständare

En serie elektroniska tändare av högsta kvalitet för lysrör med konventionella

elektromagnetiska driftdon

Fördelar
• Lägre total ägandekostnad: - Elektroniska tändare släcker lamporna vid

livslängdens slut, vilket förhindrar irriterande flimmer, onödig energiförbrukning

och eventuell brandrisk. - Jämn, flimmerfri och snabb tändning gör att lamporna

håller längre. / Tändaren har längre livslängd än konventionella tändare.

• Miljövänliga (produkterna är fria från bly och radioaktiva ämnen)

• Brandhämmande komponenter och UV-beständig behållare för ökad säkerhet och

säker tändning

• Enkel att identifiera, installera och ersätta

Funktioner
• Fullständig termisk övervakning som släcker defekta eller utbrända lampor

• Tänder ögonblickligen utan flimmer (nom. 2,3 sekunder)

• Avstängningskrets som skyddar tändaren och förhindrar överhettning av

driftdonet

• Optimal driftsäkerhet med 100 000 tändcykler

• Fri från radioaktivitet (patenterat) och blyfri (RoHS-kompatibel)

• 2-stiftständare i plastbehållare (brandhämmande polykarbonat)

• Avsmalnande topp och installationsförsänkningar

Användning
• Tändare används i konventionella elektromagnetiska lysrörssystem med följande

ljuskällor: TL-D (T8), TL (T12), TL mini, PL-S och PL-L.
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Versions

LPPR STARTER S2E BL PHL

Måttskiss

Product C (max) E (max)

S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT 40,3 mm 21,5 mm

S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT 40,3 mm 21,5 mm

Produktinformation

S10E, 18-75W, BL
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