
Chấn lưu EB-
Certalume cho bóng
đèn TL-D
EB-C 136 TL-D 220-240V 50/60Hz

Chấn lưu điện tử giá cả phải chăng, đáng tin cậy, tần số cao cho bóng đèn huỳnh

quang TL-D, là lựa chọn thay thế lý tưởng cho các hệ thống đèn huỳnh quang điện

từ. Chấn lưu EB-C tiết kiệm chi phí và hoạt động ổn định có cấp độ hiệu quả năng

lượng A2, thiết kế chắc chắn của EB-C đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn quốc tế cần thiết

về an toàn và EMC. Chấn lưu được thiết kế chủ yếu để sử dụng trong nhà. Nếu sử
dụng ngoài trời, bộ đèn phải tối thiểu là Cấp I và cần được bảo vệ đầy đủ khỏi nước và

bụi xâm nhập. Khi lắp đặt cũng cần bảo vệ chấn lưu khỏi xung sét hoặc các biện

pháp bảo vệ điện cần thiết khác tùy theo điều kiện cài đặt và ứng dụng chiếu sáng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung

Số lượng bóng đèn 1 chiếc/đơn vị

 

Thông số vận hành và điện

Điện áp đầu vào 220 đến 240 V

Tần số dòng 50 to 60 Hz

Tần số đầu vào 50 đến 60 Hz

Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại

B) (Danh định)

18

 

Đi dây

Loại đầu nối cực đầu vào 250 mối nối thủ công [Thích hợp cho đấu nối

dây thủ công và nút tháo thuận tiện]

Ngõ vào màu sắc Cam

Cực đầu ra màu sắc Ghi

Loại đầu nối cực đầu ra 250 mối nối thủ công [Thích hợp cho đấu nối

dây thủ công và nút tháo thuận tiện]

 

Nhiệt độ

Nhiệt độ vỏ trong suốt tuổi thọ (Danh

định)

75 °C

 

Cơ khí và bộ vỏ

Vỏ đèn L 150x40x28

 

Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập (IP) IP20 [Bảo vệ ngón tay]

Chỉ số hiệu quả năng lượng A2
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Dấu phê duyệt Chứng nhận CCC Chứng nhận CB

 

Thông số sản phẩm

Full EOC 872790085878500

Tên sản phẩm khác EB-C 136 TL-D 220-240V 50/60Hz

Mã đơn hàng 913713199215

Phần tử - Số lượng trên một bộ 1

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài 20

Mã sản phẩm (12NC) 913713199215

Trọng lượng thực 0,090 kg

Tên sản phẩm đầy đủ EB-C 136 TL-D 220-240V 50/60Hz

EAN/UPC - Trường hợp 8727900858785

Bản vẽ kích thước

Product D1 C1 A1 A2 B1

EB-C 136 TL-D 220-240V 50/60Hz 4,2 mm 28,0 mm 150,0 mm 140,0 mm 40,0 mm

Chấn lưu EB-Certalume cho bóng đèn TL-D
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