
GearUnits – pentru
iluminat ambiental de
mare putere
High Power GearUnits

Philips este una din puţinele companii capabile să ofere soluţii complete pentru

sisteme de iluminat ambiental, care cuprind toate elementele necesare - proiector,

sursa pentru lampă şi unitatea de echipament de control. Echipamentele noastre de

control GearUnits inovative de mare putere sunt concepute pentru a veni în

întâmpinarea clienţilor cu o soluţie de echipament compactă, pregătită complet

pentru instalare. Unităţile de echipament de control de mare putere, precablate, sunt

concepute pentru a fi utilizate cu proiectoare adecvate pentru corpuri de iluminat

HID de mare putere şi care nu pot integra componente electrice din cauza spaţiului

limitat sau a temperaturilor înalte. O unitate de echipament conţine toate

componentele electrice (balast, aprinzătoare, condensatori), cablaj şi cutii de borne

necesare pentru a asigura aprinderea iniţială a lămpii şi funcţionarea

corespunzătoare a lămpii în curent stabilizat. GearUnits de mare putere sunt

disponibile în versiunile IP20 (ECB330) şi IP65 (ECP330).

Beneficii
• Garantează funcţionarea fiabilă a sistemului complet Philips de iluminat ambiental

• Compact şi pregătit pentru instalarea simplă

• Uşor de întreţinut – toate componentele sunt uşor de înlocuit individual

Caracteristici
• Formă compactă

• Factor de putere suficient de mare

• Disponibil în variante IP20 şi IP65

• Adecvat pentru lămpi de 2000, 1000, 600 şi 2x400/600 W în proiectoare Philips
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Cerere
• Variantă IP20: în interiorul stâlpilor, coloanelor, dulapurilor

• Versiunea cu cutie pentru echipament IP65: pentru utilizare în exterior

Versions

OPPR ECB330i 0001

Cote

Detalii produs
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Detalii produs
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