Lighting

Αξιόπιστη λύση με
μεγάλη διάρκεια ζωής
HID-Basic BHL MK4 για HPL/HPI
Μπάλαστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για λαμπτήρες HPL, HPI
(Plus) και SON-H

Οφέλη
• Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής και με προστασία από την υπερθέρμανση. Είναι
πιο κατάλληλη για θερμά περιβάλλοντα σε σύγκριση με τους προκατόχους της και
διαθέτει εκτεταμένη εγγύηση
• Ελάχιστες απώλειες τάσης χάρη στη διαδικασία ορθοκυκλικής περιέλιξης
• Ο εξοπλισμός ελέγχου μπορεί να εγκατασταθεί εξ αποστάσεως

Χαρακτηριστικά
• Βελτιωμένα θερμικά χαρακτηριστικά – πολύ πιο ψυχρό μπάλαστ
• Τα μπάλαστ που έχουν σχεδιαστεί για λαμπτήρες υδραργύρου (HPL) και δεν
χρησιμοποιούν αναφλεκτήρα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με λαμπτήρες HPI
και αναφλεκτήρα.
• Στον τυπικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται βιδωτά μπλοκ ακροδεκτών. Τα βύσματα
μπαγιονέτ διατίθενται κατ’ απαίτηση
• Δυνατότητα γείωσης κατά την τοποθέτηση
• Τα μπάλαστ για εναλλακτικές τάσεις/συχνότητες δικτύου διατίθενται κατ' απαίτηση

Εφαρμογή
• Φωτισμός εξωτερικών χώρων
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HID-Basic BHL MK4 για HPL/HPI

Versions

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
Product

D1

C1

A1

A2

B1

BHL 400 K307-A2 230/240V 6,2 mm 65,0 mm 160,0 mm 139,0 mm 76,0 mm
50Hz BC2-160
BHL 250 K307-A2 230/240V 6,2 mm 65,0 mm 134,0 mm 113,0 mm 76,0 mm
50Hz BC2-134

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Συχνότητα εισόδου

50 Hz

Τάση εισόδου

230 V (default) or
240 V

Γενικές πληροφορίες
Αριθμός λαμπτήρων

1 τεμάχιο/μονάδα

Τύπος λαμπτήρα

HPL/HPI

Χαρακτηριστικά συστήματος
Διαβαθμισμένη ισχύς μπαλάστOrder Code Full Product Name

λαμπτήρα

88701300

BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134 250 W

88703700

BHL 400 K307 230/240V 50Hz

400 W

BC2-160
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