
Termékleírás
Ecoclick gyújtók

Prémium minőségű gyújtó termékcsalád hagyományos előtéttel működtetett

fénycsövekhez

Előnyök
• Az egyetlen gyújtó, mely gyors, egyszerű gyújtást biztosít kiegészítő eszközök

használata nélkül

• Könnyen eltávolítható

• Környezetbarát, újrahasznosítható koncepció

• 25%-al hosszabb fényforrás élettartam; alacsonyabb karbantartási költségek az

alacsonyabb minőségű, nem IEC megfelelő gyújtókhoz képest

• Opimális kapcsolódás a fényesített, oxidáció-álló kapcsoknak köszönhetően

• Tűz- és UV-álló komponensek

Szolgáltatások
• Újratervezett ház - a tetején lévő két mélyedésbe egy másik gyújtó tűlábai

beilleszthetők, így a cserénél a régebbi gyújtó az új beillesztésével és

elcsavarásával könnyen eltávolítható (szabadalmaztatott fejlesztés)

• Mentes a radioaktív anyagoktól (szabadalmaztatott) és ólommentes (RoHS

megfelelő)

• Kiváló megbízhatóság több, mint 10.000 biztonságos kapcsolással

• 2-csapos gyújtó műanyag (tűzálló polikarbonát) házban magas minőségű,

zavarszűrő kondenzátorral

• A jól definiált előfűtés és csúcsfeszültség helyes gyújtást tesz lehetővé
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Alkalmazás
• Minden márkájú fénycsőhöz, mely elektromagnetikus előtéten működik: TL‑D (T8),

TL (T12), TL mini és PL‑L fényforrások

• Az S2 Ecoclick gyújtók alkalmazhatók:

• 110/130 V, 4-22 W

• 220/240 V, 4-6-8-15-18-22 W

• 220/240 V, 4-22 W

• Az S10 Ecoclick gyújtók alkalmazhatók 220/240 V, 4-65 W-hoz

• S10 Ecoclick gyújtó szükséges a 220/240 V, 13 W-hoz

• Az S2 Ecoclick gyújtót ajánljuk a 220/240 V, 18 W-hoz is

Méretezett rajza

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/12X25CT 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/12X25CT 40,3 mm 21,5 mm

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

Ecoclick gyújtók
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