
PrimaVision SDW-TG
(50 W & 100 W) για
SDW-TG – Υψηλή
ποιότητα και ισχυρή
απόδοση
PrimaVision for SDW-TG

Ανθεκτικός, ελαφρύς και μεμονωμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός HID για λαμπτήρες SDW-

TG (μίνι White SON) Ελαφρύς, μεμονωμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός για λαμπτήρες
SDW-TG ισχύος 50 και 100 W (μίνι White SON)

Οφέλη
• Βέλτιστη απόδοση του λαμπτήρα χάρη στην ελάχιστη ανοχή ισχύος του λαμπτήρα
• Μειώνει τις χρωματικές διαφορές ανάμεσα στους λαμπτήρες και στην αρχική διάχυση
φωτεινότητας

• Η απόδοση δεν εξαρτάται από την τάση του δικτύου

Χαρακτηριστικά
• Διατίθεται σε βασική έκδοση (/S) για χρήση σε φωτιστικό, ή με χωριστό εξάρτημα
ανακούφισης τάσης για ανεξάρτητη χρήση σε (ψευδ)οροφή

• Ελάχιστη διάχυση ισχύος λαμπτήρα
• Ανίχνευση τέλους κύκλου ζωής λαμπτήρα
• Υψηλές θερμοκρασίες Tambient και Tcase

• Μεγάλη διάρκεια ζωής 40.000 ωρών
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Εφαρμογή
• Φωτισμός καταστημάτων, για «ζεστή» ατμόσφαιρα (π.χ. σε καταστήματα επίπλων) και
εξαιρετική παρουσίαση φρέσκων προϊόντων (π.χ. σε κρεοπωλεία, φούρνους,

ανθοπωλεία)

• Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
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HID-PV 100 /S SDW-TG

220-240V 50/60Hz

4,5 mm 37,0 mm 150,0 mm 133,6 mm 90,0 mm 70,0 mm

PrimaVision for SDW-TG
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