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Green Starters

Gyújtó fénycsövek elektromágneses előtétről való működéshez. 2-csapos, műanyag

(tűzálló polikarbonát) házban, magas minőségű, zavarszűrő kondenzátorral

Előnyök
• Kiváló minőségű gyújtó, amely a nagyon alacsony korai cserével lecsökkenti a

karbantartási költségeket

• Mentes a radioaktív anyagoktól és ólommentes ill etve a gyártáshoz sem

használnak káros anyagokat és újrafelhasználható. Ezzel a Philips Green Flagship

díjazott termék

• Biztonságos és problémamentes élettartam végi viselkedés

• Újratervezett fedél speciális kialakítással, így egyszerűen beszerelhető ill.

cserélhető egy csavarhúzóval

• Tűzálló alkatrészek

• Egyszerűen megkülönböztethető a többi gyújtótól a speciális alakja miatt

• UV álló ház

Szolgáltatások
• Kiváló minőség kevesebb, mint 100 korai meghibásodás milliónként (<lt/>100

ppm)

• Kimagasló megbízhatóság 10.000 garantált kapcsolás

• Nem tartalmaz rádióaktív anyagokat

• Nem tartalmaz ólmot és megfelel az Európai RoHS szabályozásnak

• Biztonságos és gyors gyújtás induktív (L) és kapacitív (LC) rendszerekben is,

megfelelően az IEC 60155 szabványnak

• Kontrollált előmelegítés és elegendő feszültség impulzus a hosszabb fényforrás

élettartamért (<gt/>25% az olcsó gyújtókhoz képest)

• Új kialakítás a gyorsabb és egyszerűbb beszerelés és csere érdekében

• Zöld megkülönböztető szín, ami jelzi hogy ólom és rádióaktív anyagoktól mentes

gyújtó

• Újfajta zöld szöveg,hogy megkülönböztethető legyen az S2 és S10 (S2 =

világoszöld / S10 = sötétzöld) típusoktól
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Alkalmazás
• Fénycsövek begyújtásához elektromágneses előtétekhez TL-D (T8), TL (T12), TL

mini és PL-L fényforrásokhoz

• S2 gyújtó 110/130 V 4-22 W, 220/240 V 4-6-8-15-18-22 W és 220/240 V 4-22 W

soros működtetéshez.

• S10 gyújtó 220/240 V 13, 4-65 W.

Versions

LPPR STARTER 0001

Méretezett rajza

Product C (max) E (max)

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