
AspiraVision Compact
(35, 50 a 70 W) pre
výbojky CDM –
inteligentný
elektronický
predradník
AspiraVision Compact pre CDM

AspiraVision je značkou výnimočnosti v oblasti technológie elektronických

predradníkov pre vysokotlakové výbojky – špičkové, kompaktné, ľahké a

jednoducho používateľné predradníky s pridanými funkciami pre optimálny chod

výbojok CDM 35, 50 a 70 W. Funkcia prepínania, ktorú sme nedávno pridali,

poskytuje používateľom flexibilitu na najvyššej úrovni, pretože v jedinom

predradníku sú integrované tri rôzne výkonové prevedenia.

Výhody
• Funkcia SOFT START umožňuje inštaláciu s menším počtom prerušovačov, funkcia

Loop Through zas rýchlejšiu a lacnejšiu montáž.

• Dlhšia životnosť.

• Napájač možno pomocou integrovaného prepínača nastaviť na 35, 50 alebo 70 W,

takže ak inštalácia bude v budúcnosti vyžadovať svetelné zdroje s nižším alebo

vyšším výkonom, predradník nebude potrebné vymieňať.
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Vlastnosti
• Funkcia SOFT START

• Funkcia Loop Through (v samostatnej verzii)

• Zlepšený tepelný výkon

• Nízke elektromagnetické rušenie

• Detekcia poklesu napätia

Aplikácie
• Akcentačné a dekoratívne osvetlenie obchodov, verejných priestranstiev, hál a

kancelárií

• Vhodné len na interiérové použitie

Versions

GPPR IAVC 0002

Rozmerový obrázok

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

AspiraVision Compact pre CDM
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