
PrimaVision Economy
(35 και 70 W) για CDM
- Η οικονομική λύση
PrimaVision Economy για λαμπτήρες CDM

Για λειτουργία λαμπτήρα CDM, βελτιώνει την απόδοση και παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στο
σχεδιασμό των φωτιστικών

Οφέλη
• Οικονομία και ευελιξία στο σχεδιασμό
• Βέλτιστη απόδοση του λαμπτήρα χάρη στην ελάχιστη ανοχή ισχύος του λαμπτήρα
• Αυξημένη διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως και 30% για λαμπτήρες CDM

Χαρακτηριστικά
• Ελάχιστη διάχυση ισχύος λαμπτήρα
• Χαμηλές απώλειες ενέργειας εξοπλισμού
• Ανίχνευση τέλους κύκλου ζωής λαμπτήρα
• Υψηλές θερμοκρασίες Tambient και Tcase

• Διάρκεια ζωής 40.000 ωρών

Εφαρμογή
• 35 και 70 W: φωτισμός ανάδειξης και διακοσμητικός φωτισμός για καταστήματα,

δημόσιους χώρους, αίθουσες αναμονής και γραφεία
• Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
• Διατίθεται σε τυπική (S) και σε ανεξάρτητη (I) έκδοση
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Versions

GPPR HID-PVe 0002

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Product D1 C1 A1 A2 B1 B2

HID-PV E 35 /S CDM

220-240V

4,9 mm 32,2 mm 109,6 mm 98,5 mm 74,4 mm 63,7 mm

HID-PV E 70 /S CDM

220-240V

4,9 mm 32,2 mm 109,6 mm 98,5 mm 74,4 mm 63,7 mm

Γενικές πληροφορίες
Αριθμός λαμπτήρων 1 τεμάχιο/μονάδα

 
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Συχνότητα εισόδου 50 έως 60 Hz

Τάση εισόδου 220 έως 240 V

 
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Περίβλημα /S

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Order Code Full Product Name

Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A

Τύπου B) (ονομ.)

18417100 HID-PV E 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz 24

Order Code Full Product Name

Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A

Τύπου B) (ονομ.)

18419500 HID-PV E 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz 20
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