
Balasturi Xtreme
pentru fiabilitate
maximă
PrimaVision Xtreme for SON

Elemente de acţionare electronice de înaltă fiabilitate pentru lămpi SON proiectate

pentru a reduce consumul de energie printr-o eficienţă sporită faţă de elementele

de acţionare magnetice şi pentru a reduce costurile de întreţinere mulţumită unei

durate de viaţă de până la 80.000 ore şi a protecţiei integrate împotriva trăsnetului.

Beneficii
• Reducere a costurilor pentru energie de până la 15% datorită înaltei eficienţe a

stabilizatorului de curent(92%) şi controlului mai bun al puterii la supratensiune (în

comparaţie cu stabilizatoarele de curent magnetice)

• Minimizează costurile de întreţinere mulţumită duratei de viaţă Xtreme de 80.000

de ore şi protecţiei integrate împotriva trăsnetelor

• Calitatea superioară a luminii faţă de PrimaVision Xtreme asigură uniformitatea

perfectă a fluxului luminos în reţeaua de iluminat şi rezolvă efectul de scintilaţie

(creat de stabilizatoarele de curent magnetice)

Caracteristici
• Durată de viaţă îndelungată Xtreme de 80.000 de ore, cu supravieţuire de

minimum 90% la o temperatură a carcasei = 80 °C)

• Protecţie Xtreme împotriva fulgerelor (10 kV / 5 kA)

• Protecţie Xtreme împotriva umidităţii şi a vibraţiilor

• Eficienţă energetică superioară comparativ cu stabilizatoarele de curent

magnetice

• Stabilizare exactă a puterii lămpii de 95-97 % într-un interval mare de tensiune de

la reţea de 180-300 V
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Cerere
• Iluminat rezidenţial

• Înfrumuseţarea oraşului

• Iluminat de drumuri şi autostrăzi
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A2 Product D1 C1 A1 A2 B1 B2

PV Xt Q 100W SON 4,5 mm 40,0 mm 150,0 mm 133,6 mm 90,0 mm 70,0 mm

PV Xt Q 150W SON 4,5 mm 40,0 mm 150,0 mm 133,6 mm 90,0 mm 70,0 mm

PV Xt Q 70W SON 4,5 mm 40,0 mm 150,0 mm 133,6 mm 90,0 mm 70,0 mm

General information

Număr de lămpi 1 bucată/unitate

 
Operating and electrical

Frecvență de intrare De la 50 până la

60 Hz

Tensiune de intrare 208-240-277 V

Operating and electrical

Order Code Full Product Name Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)

69878400 PV Xt Q 70W SON 11

69880700 PV Xt Q 100W SON 5

Order Code Full Product Name Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)

69882100 PV Xt Q 150W SON 5

Mechanical and housing

Order Code Full Product Name Carcasă

69878400 PV Xt Q 70W SON Q

69880700 PV Xt Q 100W SON Q

Order Code Full Product Name Carcasă

69882100 PV Xt Q 150W SON -

PrimaVision Xtreme for SON
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