
AspiraVision Compact
(35, 50 och 70 W) för
CDM – Det smarta
elektroniska
driftdonet
AspiraVision Compact for CDM

AspiraVision är det mest framstående inom HID elektronisk driftdonsteknik –

avancerad, kompakt, lättviktig och enkel att använda, med ytterligare funktioner för

optimal prestanda för 35, 50 och 70 W CDM-lampor. Den nyligen tillagda

växlingsfunktionen ger maximal flexibilitet för användare genom att integrera tre

alternativ för wattal i ett och samma driftdon.

Fördelar
• SOFT START möjliggör montering med färre brytare; Loop Through ger snabbare,

mer kostnadseffektiv montering

• Längre livslängd

• Drivern kan ställas in på 35, 50 eller 70 W med den inbyggda brytaren, vilket

innebär att man inte behöver byta ut drivern om installationen kräver lampor med

lägre eller högre wattal i framtiden

Funktioner
• SOFT START

• Loop Through (i oberoende version)

• Förbättrade termiska prestanda

• Låg elektromagnetisk störning

• Känner av spänningsfall
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Användning
• Accent- och dekorationsbelysning i butiker, offentliga miljöer, lobbyer och kontor

• Endast för inomhusbruk

Måttskiss

Product D1 C1 A1 A2 B1

HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V

50/60Hz

4,8 mm 32,4 mm 162,2 mm 143,0 mm 82,9 mm

Product D1 C1 A1 A2 B1 B2

HID-AV C 35-70 /S CDM

220-240V 50/60Hz

4,5 mm 32,1 mm 110,0 mm 98,5 mm 75,0 mm 63,5 mm

Allmän information

Antal lampor 1 del/enhet

 
Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens 50–60 Hz

Ingångsspänning 220–240 V

Antal produkter med automatsäkring

(16 A, typ B) (nom)

58

Mekanik och armaturhus

Order Code Full Product Name Armaturhus

23310700 HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz /S

Order Code Full Product Name Armaturhus

23314500 HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz /C
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