
PrimaVision Economy
(35 och 70 W) för
CDM – den
kostnadseffektiva
lösningen
PrimaVision Economy for CDM lamps

En CDM-lampa, ett elektroniskt HID-driftdon – högre kostnadseffektivitet och mer

flexibel armaturdesign

Fördelar
• Kostnadseffektivitet och designflexibilitet

• Optimala prestanda tack vare lägsta möjliga tolerans för lampström

• Lampornas livslängd ökad med upp till 30% för CDM-lampor

Funktioner
• Minimal spridning av lampström

• Liten driftdonsförlust

• Avkänning av lampor som nått slutet av sin livslängd

• Höga Tambient- och Tcase-temperaturer

• Livslängd på 40 000 timmar

Användning
• 35 och 70 W: Accent- och dekorationsbelysning i butiker, offentliga miljöer,

lobbyer och på kontor

• Endast för inomhusbruk

• Finns i utförandena standard (S) och fristående (I)

Product family leaflet, 2023, April 13 data som kan komma att ändras

LightingLighting



Måttskiss

Product D1 C1 A1 A2 B1 B2

HID-PV E 35 /S CDM

220-240V

4,9 mm 32,2 mm 109,6 mm 98,5 mm 74,4 mm 63,7 mm

HID-PV E 70 /S CDM

220-240V

4,9 mm 32,2 mm 109,6 mm 98,5 mm 74,4 mm 63,7 mm

Allmän information

Antal lampor 1 del/enhet

 
Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens 50–60 Hz

Ingångsspänning 220–240 V

 
Mekanik och armaturhus

Armaturhus /S

Drift och elektricitet

Order Code Full Product Name

Antal produkter med

automatsäkring (16 A, typ B)

(nom)

18417100 HID-PV E 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz 24

Order Code Full Product Name

Antal produkter med

automatsäkring (16 A, typ B)

(nom)

18419500 HID-PV E 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz 20
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