Lighting

Predradníky Economy –
spoľahlivé a energeticky
účinné produkty pre
exteriérové osvetlenie
PrimaVision Economy for CPO
Vysoko spoľahlivé elektronické predradníky pre CPO výbojky sú určené na použitie v
exteriéri a spotrebujú menej energie než tradičné predradníky.

Výhody
• Pri použití predradníka s CPO výbojkou získate najúčinnejší systém osvetlenia bielym
svetlom dostupný v odvetví v danom výkonnostnom rade.
• Úspora energie až 15 % vďaka vysokej účinnosti predradníka (92 %) a lepšej kontrole
výkonu pri prepätí (v porovnaní s magnetickými predradníkmi)
• Na rozdiel od mnohých magnetických systémov, v ktorých môžu zlyhať rozličné súčasti,
majú tieto predradníky takú spoľahlivosť, že si nevyžadujú žiadnu ďalšiu pozornosť.

Vlastnosti
•
•
•
•

Dlhá životnosť 60 000 hodín s minimálne 90% mierou prežitia pri teplote Tc = 80 °C
Ochrana pred prepätím 4 kV/2 kA
Ochrana pred vlhkosťou a vibráciami
Zlepšená účinnosť v porovnaní s magnetickými predradníkmi

Aplikácie
• Osvetlenie obytných štvrtí
• Skrášľovanie mesta
• Osvetlenie ciest a diaľnic
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PrimaVision Economy for CPO

Versions

HID-PVE 140 CPO

HID-PVE 90 CPO

Rozmerový obrázok
A2

Product
HID-PVE 90 CPO Q 208-277V

D1

B2
C1

B1

HID-CV 90 CPO Q 208-277V

A1
HID-PVE 90 CPO Q 208-277V

Ovládanie a stmievanie
Úroveň regulácie

-

Prevádzkové a elektrické
Vstupná frekvencia

50-60

Vstupné napätie

208-240-277

Všeobecné informácie
Počet svetelných zdrojov

1

Typ svetelného zdroja

CPO

Mechanické časti a teleso
Teleso

Q

Všeobecné informácie
order code

Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)

order code

Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)

70483600

5

70495900

11

70491100

5

Systémová charakteristika
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order code Výkon svetelného zdroja – CPO Menovitý výkon predradníka a svetelného zdroja

order code Výkon svetelného zdroja – CPO Menovitý výkon predradníka a svetelného zdroja

70483600

140

140 W

70495900

70491100

90

90 W

60

60 W
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