
AspiraVision Compact
(35, 50 & 70 W) για
CDM – Ο έξυπνος
ηλεκτρονικός εξοπλισμός
AspiraVision Compact for CDM

Το AspiraVision είναι το σήμα υπεροχής σε ό,τι αφορά την τεχνολογία ηλεκτρονικού
εξοπλισμού HID – υψηλής ποιότητας, μικρού μεγέθους, ελαφρύ και εύχρηστο, με επιπλέον
χαρακτηριστικά για βέλτιστη απόδοση με λαμπτήρες CDM των 35, 50 και 70 W. Η
λειτουργία μεταγωγής που προστέθηκε πρόσφατα παρέχει μέγιστη ευελιξία στους χρήστες,

ενσωματώνοντας τρεις διαφορετικές επιλογές τιμών ισχύος, σε μια μόνο διάταξη οδήγησης.

Οφέλη
• Η λειτουργία SOFT START (ομαλή έναυση) επιτρέπει εγκατάσταση με λιγότερους

αυτόματους διακόπτες, ενώ το Loop Through (βρόχος) επιτρέπει ταχύτερη, οικονομική
εγκατάσταση

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
• Η διάταξη οδήγηση μπορεί να ρυθμιστεί στα 35, 50 ή 70 W με τον ενσωματωμένο

διακόπτη, γεγονός που σημαίνει ότι δεν απαιτείται η αντικατάσταση της διάταξης
οδήγησης, σε περίπτωση που απαιτηθεί μείωση ή αύξηση της ισχύος των λαμπτήρων της
εγκατάστασης στο μέλλον

Χαρακτηριστικά
• SOFT START

• Loop Through (σε ανεξάρτητη έκδοση)

• Βελτιωμένη θερμική απόδοση
• Χαμηλή ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή
• Ανίχνευση πτώσης τάσης
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Εφαρμογή
• Φωτισμός ανάδειξης και διακοσμητικός φωτισμός για καταστήματα, δημόσιους χώρους,

χώρους αναμονής και γραφεία
• Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
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Product D1 C1 A1 A2 B1

HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V

50/60Hz

4,8 mm 34,7 mm 189,2 mm 170,7 mm 83,5 mm

Product D1 C1 A1 A2 B1

HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V

50/60Hz

4,8 mm 32,4 mm 162,2 mm 143,0 mm 82,9 mm

Product D1 C1 A1 A2 B1 B2

HID-AV C 35-70 /S CDM

220-240V 50/60Hz

4,5 mm 32,1 mm 110,0 mm 98,5 mm 75,0 mm 63,5 mm

Γενικές πληροφορίες
Αριθμός λαμπτήρων 1 τεμάχιο/μονάδα

 
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Συχνότητα εισόδου 50 έως 60 Hz

Τάση εισόδου 220 έως 240 V

Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B)

(ονομ.)

58

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

AspiraVision Compact for CDM
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Order Code Full Product Name Περίβλημα

23310700 HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz /S

23312100 HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz /I

Order Code Full Product Name Περίβλημα

23314500 HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz /C

AspiraVision Compact for CDM
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