
PrimaVision SDW-TG
(35 W, 50 W şi 70 W)
pentru SDW-TG -
Calitate înaltă şi
performanţă solidă
PrimaVision for SDW-TG

Echipament electronic HID solid, uşor şi dintr-o singură bucată pentru lămpi SDW-

TG (mini White SON) Echipament electronic uşor, dintr-o singură bucată pentru

lămpi SDW-TG de 50 şi 100 W (mini White SON)

Beneficii
• Performanţă optimă a lămpii, mulţumită toleranţei minime a puterii lămpii

• Reduce diferenţele de culoare dintre lămpi şi distribuţia iniţială a fluxului luminos

• Funcţionarea nu depinde de tensiunea reţelei

Caracteristici
• Disponibil în varianta Standard (/S) pentru utilizare într-un corp de iluminat sau cu

eliberare de tensiune separată pentru utilizare independentă pe un tavan (fals)

• Distribuire minimă a puterii lămpii

• Detectarea finalului vieţii lămpii

• Temperatură ambiantă şi temperatură carcasă reduse

• Durată de viaţă mare de 40.000 de ore
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Cerere
• Iluminat în magazine, pentru o atmosferă confortabilă (de ex. în magazinele de

mobilă) şi expunerea excelentă a mărfurilor proaspete (de ex. în măcelării, brutării,

florării)

• Adecvat doar pentru uz în interior
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HID-PV 100 /S SDW-TG

220-240V 50/60Hz

4,5 mm 37,0 mm 150,0 mm 133,6 mm 90,0 mm 70,0 mm

PrimaVision for SDW-TG
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