Lighting

Hosszantartó,
megbízható megoldás
HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI-hez
Tokozott elektromágneses réz/vas előtétek a HPL, HPI (Plus) és SON-H lámpákhoz

Előnyök
• Kiválóan ellenáll a vegyszerek hatásainak, nedves környezetnek és a környezeti
hatásoknak
• Hosszantartó, megbízható megoldás - kiemelkedő, átlagosan 15 éves termék
életciklus
• Az ortociklikus tekercselésnek köszönhetően minimális watt-veszteség
• Távirányítású vezérlő szerelvény is felszerelhető

Szolgáltatások
• Üvegszállal megerősített termoplasztikus poliésztergyantába tokozva
• A gyújtóelektród nélküli higanylámpákhoz (HPL) tervezett előtét is használható a
HPI lámpákhoz gyújtóelektróddal együtt
• Szabvány kivitelben csavaros lezáróegységgel szerelt; igény szerint érintkező
betéttel is elérhető
• Váltóáramú hálózati feszültséggel/frekvenciával használható előtétek is elérhetők
• Különálló föld-terminál (HID 'Nagy teljesítményű')

Alkalmazás
• Kültéri világítás
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HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI-hez

Versions

Méretezett rajza
D1

Product

B1

BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151
BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126

C1

A2

A1

Működtetés és elektronika
Bemeneti frekvencia

50 Hz

Bemeneti feszültség

230 V

Általános információ
Lámpák száma

1 darab/egység

Fényforrás típus

HPL/HPI

A rendszer jellemzői
A lámpa névleges teljesítménye előtét
Order Code Full Product Name
91950230

használata esetén

BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126 250 W
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HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI-hez

A lámpa névleges teljesítménye előtét
Order Code Full Product Name
91953330

használata esetén

BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151 400 W
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