
Predradníky Xtreme
umožňujúce
maximálnu úsporu
energie
DynaVision Programmable Xtreme pre CDO

Mimoriadne spoľahlivé a flexibilné elektronické predradníky pre výbojky CDO.

Zabezpečujú úsporu nákladov za energiu prostredníctvom integrovaného riadenia a

zníženie nákladov na údržbu vďaka životnosti 80.000 hodín a integrovanej ochrane

voči zásahu bleskom. Rad DynaVision Programmable je dokonalým základom pre

akékoľvek riešenie riadenia osvetlenia.

Výhody
• Umožňuje obojsmernú komunikáciu s osvetľovacou sieťou (prostredníctvom

rozhrania DALI)

• Úspora energie až 40 % vďaka integrovaným možnostiam stmievania a veľmi

vysokej účinnosti napájača

• Minimalizuje náklady na údržbu vďaka veľmi dlhej životnosti 80.000 hodín a

integrovanej ochrane pred bleskom

Vlastnosti
• Možnosť programovania prostredníctvom štandardného digitálneho rozhrania

(DALI) a ovládania prostredníctvom protokolu DALI

• Obsahuje niekoľko možností ovládania (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim,

konštantný svetelný tok, nastaviteľný svetelný tok)

• Najdlhšia životnosť elektronických predradníkov: 80.000 hodín s minimálnou

mierou prežitia 90 % pri Tc = 80 °C

• Ochrana voči zásahu bleskom 10 kV/5 kA

• Presná stabilizácia napájania výbojky 95 – 97 % v širokom rozsahu napájacieho

napätia 180 – 300 V
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Aplikácie
• Cestné osvetlenie

• Rezidenčné osvetlenie

• Architektúrne mestské osvetlenie

Versions
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HID-DV PROG Xt 250

CDO C2 208-277V

4,8 mm 58,0 mm 169,0 mm 156,0 mm 100,0 mm 81,5 mm

DynaVision Programmable Xtreme pre CDO
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