
Produkt
PrimaVision Xtreme for SON

Mycket tillförlitligt och flexibelt elektroniskt driftdon för SON-lampor. Högre

belysningseffektivitet ger lägre energiförbrukning jämfört med magnetiska driftdon,

medan livslängd på 80 000 timmar och inbyggt åskskydd innebär lägre

underhållskostnader.

Fördelar
• Upp till 15 % energibesparingar tack vare högre driftdonseffektivitet (92 %) och

bättre effektstyrning vid överspänning (jämfört med magnetiska driftdon)

• Minimala underhållskostnader tack vare livslängd på 80 000 timmar och inbyggt

åskskydd

• PrimaVision Xtreme ger jämnt ljusflöde genom hela belysningsnätverket och tar

bort den flimrande ljuseffekten som uppstår vid användning av magnetiska

driftdon.

Funktioner
• Xtreme-lång livslängd på 80 000 timmar med minst 90 % överlevnad vid 80 °C

• Xtreme-åskskydd (10 kV/5 kA)

• Xtreme-skydd mot fukt och vibrationer

• Bättre belysningseffektivitet jämfört med magnetiska driftdon

• Exakt spänningsstabilisering på 95–97% över ett brett nätspänningsintervall på

180–300 V

Användning
• Belysning i bostadsområden

• Dekorativ utomhusbelysning

• Väg- och motorvägsbelysning
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A2 Product D1 C1 A1 A2 B1 B2

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

Allmän information

Antal lampor 1 del/enhet

 
Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens 50–60 Hz

Ingångsspänning 208-240-277 V

Drift och elektricitet

Order Code Full Product Name

Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B)

(nom)

69878400 PV Xt Q 70W SON 11

PrimaVision Xtreme for SON
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Order Code Full Product Name

Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B)

(nom)

69882100 PV Xt Q 150W SON 5

Mekanik och armaturhus

Order Code Full Product Name Armaturhus

69878400 PV Xt Q 70W SON Q

Order Code Full Product Name Armaturhus

69882100 PV Xt Q 150W SON -

PrimaVision Xtreme for SON
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