
P10 18-65W SIN
220-240V BL
Descriere familie produs
Gamă variată de startere electronice de calitate
superioară cu întrerupător cu incandescenţă pentru
aprinderea surselor de iluminat fluorescente care
operează cu balast electromagnetic convenţional în
condiţii polare

Caracteristici
• Starter fluorescent pentru aplicaţii la temperaturi

joase (-40 to +75oC)
• Nu conţine materiale radioactive (tehnologie

brevetată) şi plumb (în conformitate cu legislaţia
RoHS)

• Canistră din plastic (policarbonat anti-inflamabil)
cu aprinzător cu 2 pini şi condensator de
deparazitare radio (suprimare a interferenţelor
radio)

• Fiabilitate maximă cu un număr al defecţiunilor mai
mic de 100 la un milion de produse (6000  de
întreruperi garantate la –40°C (conform IEC )

• Vârf îngust cu ancoşă pentru o instalare mai
uşoară

• Însemnele stadard pentru calitate CE şi ENEC05

Avantaje
• Singurul starter cu întrerupător cu incandescenţă

care poate fi folosit în condiţii extrem de reci
• Contribuie la îmbunătăţirea mediului prin

excluderea conţinutului de plumb şi substanţe
radioactive (în conformitate cu legislaţia
europeană)

• Componente de ignifugare şi canistră rezistentă la
razele UV pentru un plus de securitate şi o
aprindere în siguranţă

Utilizare
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• Sisteme pentru surse fluorescente cu balast
electromagnetic ce folosesc sursele TLD (T8) şi TL
(T12) şi operează în condiţii extrem de reci

• Starterul P10 este adecvat pentru aplicaţie unică
la o tensiune de 220/240 V~, 18-65 W

• Odată cu înlocuirea sursei fluorescente este
recomandată şi înlocuirea starterului

Date produs

Cod comanda 902344 33
Cod produs 871150090234433
loccod
Denumire produs P10 18-65W SIN 220-240V BL
Produs - Denumire comanda P10 18-65W SIN 220-240V BL/12X25CT
Tip impachetare
Bucati per pachet 1
Configuratie Impachetare 12X25CT
Pachete per box 300
Cod de bare per produs (EAN1) 8711500902344
Cod de bare per pachet (EAN2) 8711500902351
Cod de bare per box (EAN3) 8711500902368
Cod logistic - 12NC 9283 937 00014
Cod ILCOS
Masa neta per bucata 7.000 GR
Succesor
Descriere sistem Simplu
Culoare Înveliş
Execuţie Albastru
Clasificare Putere Lampă 18-65W
Tensiune 220-240V
Tensiune 140 V

STARTER P10
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STARTER P10

C E

Denumire produs Max Max

P10 18-65W SIN
220-240V BL 40.3 21.5
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