
En energieffektiv
løsning
HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c er en bærekraftig, slank og høyfrekvent elektronisk

forkobling til en hel rekke CFL-ni-applikasjoner. Den er ideell til bruk der det kreves

høy energieffektivitet. HF-Performer EII-serien har et robust design, tilfredsstiller alle

relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og er energieffektiv

(CELMA EEI A2).

Fordeler
• Robust design som tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og

ytelsesstandarder og sikrer god energieffektivitet

• Automatisk omstart (etter spenningsfall eller utskiftning av lyskilde) sikrer enkel

drift og problemfri utskiftning

• Egner seg til DC-nøddrift, 186 til 275 V (ved -10 °C), og oppfyller armaturkravene i

IEC/EN 60598-2-22

Funksjoner
• 50 000 timers levetid ved maksimal kapseltemperatur, kombinert med over 60

000 på-/avslåinger på én lampe

• Programmert, flimrefri, forvarmet oppstart (<lt/> 1,5 s) som gjør at lampen kan

skrus av og på uten at levetiden reduseres

• Aktiv strømfaktorkorrigering sørger for konstant lys, uavhengig av svingninger i

nettspenningen

• Enheten er beskyttet mot overspenning og feilkoblinger.
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Søknad
• Ideell til kommersiell belysning innendørs der man har behov for å redusere

wattforbruket per kvadratmeter eller driftskostnadene

• Brukes med kontrollsystemer for bevegelsesdeteksjon som Philips OccuPlus

• Hovedsaklig til innendørs bruk, f.eks. spotlys, downlights og innfelte armaturer

som benyttes i butikker, kontorbygninger, supermarkeder og storkiosker

• Industriområder med mange driftstimer

Versions

GPPR PPLTCL5 PHL 0001

Målskisse

Product D1 C1 A1 A2 B1 B2

HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/

TL5C EII 220-240V

4,5 mm 30,0

mm

103,0

mm

93,5

mm

67,0

mm

57,5

mm

HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/

TL5C EII 220-240V

4,5 mm 30,0

mm

103,0

mm

93,5

mm

67,0

mm

57,5

mm

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens 50 til 60 Hz

Inngangsspenning 220 til 240 V

 
Godkjenning og bruk

Energieffektivitet A2

Generell informasjon

Order Code Full Product Name Antall lyskilder

91397530 HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V 1 stykk/enhet

Order Code Full Product Name Antall lyskilder

91399930 HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V 2 stykk/enhet

Drift og elektrisk

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps
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Order Code Full Product Name

Antall produkter på MCB (16A

type B) (nom.)

91397530 HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V 28

Order Code Full Product Name

Antall produkter på MCB (16A

type B) (nom.)

91399930 HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V 12

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps
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