
Produktbeskrivelse
Green Starters

Utvalg av glødebrytere for tenning av lysrør med elektromagnetisk utstyr. 2-pins

tenner i en plastbeholder (av flammesikkert polykarbonat) og radiostøydempende

kondensator

Fordeler
• Førsteklasses kvalitet sikrer problemfri drift; ekstremt lave tidlige utskiftninger

reduserer vedlikeholdskostnadene; Verdens eneste startere som er radioaktive og

blyfrie, og unngår farlige stoffer i produksjon og resirkulering. Philips 'Green

Flagship Award'; Sikker drift ved slutten av livet forhindrer sikkerhetsproblemer; ;

Enkel å installere og erstatte med en skrutrekker eller med forbedret grep som

reduserer installasjonstid og kostnader; Flammehemmende komponenter for

ekstra sikkerhet; Enkelt å skille fra falske startere ved spesifikk form med

innsnevret topp, preget områdeinformasjon og innrykkede pinner (patentbeskyttet

design) ;UV-bestandig beholder beskytter mot utrygge forhold

Funksjoner
• S10 tennere egnet for å tenne:

• høyspenning TL lysrør i singel system i wattstyrker fra 4 - 65 W

• S2 tennere egnet for å tenne:

• høyspenning TL lysrør i singel system i wattstyrker 4-6-8-15-22 W

• høyspenning TL lysrør i seriell system med wattstyrker fra 4 - 22 W

• høyspenning TL lysrør i singel system med wattstyrker fra 4 - 22 W

• Philips tennere er de eneste tennere i verden som ikke inneholder radioaktivitet og

bly

• Vel kontrollert for-varming av lysrørets elektroder og egnet spenningspulse sparer

forbruk av emitterbelegg

• Produsert med høy presisjon i topp kvalitet med jevn prestasjon (<lt/>100 andel

feil per million enheter)

• Forseglet enhet med flamme-tålerang ytterhylse

• Smalere topp og spesielle innskjæringer gjør installasjon enkelt
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Søknad
• Konvensjonelle elektromagnetiske lysrørsystem som bruker TL-D (T8), TL (T12)

lysrør og PL-L kompaktlysrør

• S2 tennere egnet for:

• 110/130 V~, 4-22 W singel bruksområder

• 220/240 V~, 4-22 W seriell bruksområder

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

• 220/240 V~, 18 W singel bruksområder (S2 anbefalt for optimal prestasjon)

• S10 tennere egnet for:

• 220/240 V~, 4-65 W singel bruksområder

• 220/240 V~, 13 W singel-bruksområder (S10 obligatorisk)

• Det anbefales å skifte tenner når du skifter lysrør

Versions

LPPR STARTER 0001 LPPR STARTER PHL 0004

Målskisse

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

Drift og elektrisk

Spenning (nom.) 220-240 V

Mekanisk og innfatning

Order Code Full Product Name Innfatningsfarge

37805600 S10 4-65W SIN 220-240V WH 2PF/10 Hvit

Order Code Full Product Name Innfatningsfarge

37803200 S2 4-22W SER 220-240V WH 2PF/10 Hvitt
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