
Οδηγοί Xtreme για
μέγιστη αξιοπιστία
PrimaVision Xtreme for SON

Εξαιρετικά αξιόπιστοι ηλεκτρονικοί οδηγοί για λαμπτήρες SON, σχεδιασμένοι για
εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της παροχής καλύτερης απόδοσης φωτισμού από τους
μαγνητικούς οδηγούς και για μείωση του κόστους συντήρησης χάρη στη μεγάλη διάρκεια
ζωής, που φτάνει τις 80.000 ώρες, και την ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία.

Οφέλη
• Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 15% χάρη στην υψηλή απόδοση του οδηγού (92%) και

τον καλύτερο έλεγχο της ισχύος σε περιπτώσεις υπέρτασης (σε σύγκριση με τα μαγνητικά
μπάλαστ)

• Ελαχιστοποιεί τα έξοδα συντήρησης χάρη στην εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, η οποία
φτάνει τις 80.000 ώρες, και στην ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία

• Βελτιωμένη ποιότητα φωτισμού, καθώς ο εξοπλισμός PrimaVision Xtreme επιτρέπει την
ιδανική ομοιομορφία απόδοσης σε όλο το δίκτυο φωτισμού και εξαλείφει τις αναλαμπές
(που δημιουργούν τα μαγνητικά μπάλαστ)

Χαρακτηριστικά
• Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής 80.000 ωρών με ελάχιστο ποσοστό επιβίωσης 90% σε

θερμοκρασία δοχείου 80°C

• Xtreme αντικεραυνική προστασία (10 kV/5 kA)

• Xtreme προστασία από υγρασία και κραδασμούς
• Βελτιωμένη απόδοση φωτισμού σε σύγκριση με τα μαγνητικά μπάλαστ
• 95-97% ακρίβεια σταθεροποίησης ισχύος του λαμπτήρα σε μεγάλο εύρος τάσης δικτύου

των 180-300 V

Εφαρμογή
• Οικιακός φωτισμός
• Καλλωπισμός πόλης
• Φωτισμός δρόμων και αυτοκινητοδρόμων
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Versions
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A2 Product D1 C1 A1 A2 B1 B2

PV Xt Q 100W SON 4,5 mm 40,0 mm 150,0 mm 133,6 mm 90,0 mm 70,0 mm

PV Xt Q 150W SON 4,5 mm 40,0 mm 150,0 mm 133,6 mm 90,0 mm 70,0 mm

PV Xt Q 70W SON 4,5 mm 40,0 mm 150,0 mm 133,6 mm 90,0 mm 70,0 mm

Γενικές πληροφορίες
Αριθμός λαμπτήρων 1 τεμάχιο/μονάδα

 
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Συχνότητα εισόδου 50 έως 60 Hz

Τάση εισόδου 208-240-277 V

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Order Code Full Product Name Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)

69878400 PV Xt Q 70W SON 11

PrimaVision Xtreme for SON

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον

αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε

ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και

δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά

σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com
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Order Code Full Product Name Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)

69880700 PV Xt Q 100W SON 5

69882100 PV Xt Q 150W SON 5

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Order Code Full Product Name Περίβλημα

69878400 PV Xt Q 70W SON Q

69880700 PV Xt Q 100W SON Q

Order Code Full Product Name Περίβλημα

69882100 PV Xt Q 150W SON -

PrimaVision Xtreme for SON

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον

αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε

ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και

δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά

σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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