Lighting

Αξιόπιστη λύση με
μεγάλη διάρκεια ζωής
HID - Basic BSN/BMH για ημιπαράλληλη
συνδεσμολογία
Μπάλαστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο
αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON

Οφέλη
• Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής και προστασία από την υπερθέρμανση
• Ελάχιστες απώλειες τάσης χάρη στη διαδικασία ορθοκυκλικής περιέλιξης
• Ο εξοπλισμός ελέγχου μπορεί να εγκατασταθεί εξ αποστάσεως

Χαρακτηριστικά
• Όλα τα μπάλαστ είναι εξοπλισμένα με ThermoSwitch για προστασία από τα φαινόμενα
που παρατηρούνται κατά το τέλος του κύκλου ζωής του λαμπτήρα
• Επίσης, το μπάλαστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με σειριακό (ένθετο)
αναφλεκτήρα
• Στον τυπικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται βιδωτά μπλοκ ακροδεκτών. Τα βύσματα
μπαγιονέτ διατίθενται κατ’ απαίτηση
• Δυνατότητα γείωσης κατά την τοποθέτηση
• Τα μπάλαστ για εναλλακτικές τάσεις/συχνότητες δικτύου διατίθενται κατ' απαίτηση

Εφαρμογή
• Φωτισμός εξωτερικών χώρων
• Φωτισμός κήπων
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Versions

B1

C1

D1

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
Product

A1

BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

118 mm 94 mm 61 mm 52 mm 6,2 mm

A2

B1

C1

D1

BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz

118 mm 94 mm 61 mm 52 mm 6,2 mm

A1

A2

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Συχνότητα εισόδου

50 Hz

Τάση εισόδου

230 V

Γενικές πληροφορίες
Αριθμός λαμπτήρων

1 τεμάχιο/μονάδα

Τύπος λαμπτήρα

MH

Χαρακτηριστικά συστήματος
Order Code Full Product Name

Διαβαθμισμένη ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα

74068200

35 W

BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz

© 2019 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον
αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε
ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και
δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά
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Order Code Full Product Name

Διαβαθμισμένη ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα

74074300

70 W

BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

© 2019 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον
αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε
ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και
δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά
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