
Predradníkové
zostavy pre
vysokovýkonné
svetlomety
Vysokovýkonové predradníkové zostavy

Philips je jedna z mála spoločností, ktoré dokážu poskytnúť komplexné systémy pre

plošné osvetlenie, pozostávajúce zo svetlometu, svetelného zdroja a predradníkovej

zostavy. Naše inovatívne vysokovýkonné predradné zostavy sú navrhnuté tak, aby

spĺňali požiadavky zákazníkov na kompaktnosť zostavy, ktorá je okamžite pripravená

na montáž. Vysokovýkonná predradná zostava obsahuje prepojené komponenty

určené na použitie so svetlometmi pre vysokotlakové výbojky, ktoré z dôvodu

obmedzeného priestoru alebo vysokých teplôt nemôžu obsahovať elektrické súčasti.

Predradná zostava obsahuje všetky elektrické komponenty (predradník, zapaľovače,

kondenzátory), káble a svorkovnice potrebné na počiatočný zápal svetelného zdroja

a jeho správnu prevádzku pri stabilizovanom prúde. Vysokovýkonné predradníkové

zostavy sú dostupné vo verzii IP20 (ECB330) aj IP65 (ECP330). V tomto rade

predradníkových jednotiek je tiež k dispozícii elektronická verzia (ECM330) v krytí

IP20, ktorá je vhodná pre svetlomety MVF403 MHN-LA 1000 W a MVF404 MHN-SE

HO 2000 W ArenaVision. Rad ArenaVision je špeciálne určený pre TV prenosy

interiérových a exteriérových športových aktivít. Elektronické predradníkové zostavy

plne eliminujú efekt blikania, čím garantujú perfektný obraz nahrávaný so super-

slow-motion kamerami.

Výhody
• Zaručuje spoľahlivú funkčnosť komplexného systému pre Philips svetlomety

• Kompaktná veľkosť a jednoduchá montáž

• Možnosť údržby – všetky súčasti sa dajú jednoducho a nezávisle od seba vymeniť
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Vlastnosti
• Dostatočne vysoký účinník

• K dispozícii vo verziách IP20 a IP65

• Vhodné pre svetelné zdroje 2000, 1000, 600 a 2 x 400/600 W v svetlometoch

Philips

• Elektronický predraník pre prevádzku bez blikania pri snímaní super-slow-motion

kamerami

Aplikácie
• Verzia IP20: interiér, iba interiérové rozvodné skrine

• Verzia IP65: pre exteriérové použitie

Versions

OPPR ECB330i 0001

Rozmerový obrázok

Vysokovýkonové predradníkové zostavy

2Product family leaflet, 2023, Máj 2 Údaje podliehajú zmenám



Podrobnosti o produkte
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