Lighting

AspiraVision Compact
(35, 50 og 70 W) for
CDM – smarte
elektroniske
forkoblinger
AspiraVision Compact for CDM
AspiraVision tilbyr det beste innen HID-teknologi for elektroniske forkoblinger –
eksklusiv, kompakt, lett og brukervennlig med ekstrafunksjoner for optimal ytelse for
CDM-lyskilder på 35, 50 og 70 W.Den nye bryterfunksjonen gir maksimal fleksibilitet
for brukerne ved å integrere tre forskjellige valg for wattforbruk i én enkelt driver.

Fordeler
• SOFT START gir montering med færre strømbrytere – viderekoblingsfunksjon gir
raskere, kostnadseffektiv montering
• Lengre levetid
• Driveren kan stilles inn på 35, 50 eller 70 W med den integrerte bryteren, dermed
trenger man ikke bytte ut driveren hvis installasjonen krever lamper med lavere
eller høyere wattforbruk i fremtiden

Funksjoner
• SOFT START
• Viderekoblingsfunksjon (i frittstående versjon)
• Forbedret varmeytelse
• Lav elektromagnetisk interferens
• Registrering av spenningsfall
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Søknad
• Effektbelysning og dekorativ belysning til butikker, offentlige rom, vestibyler og
kontorer
• Passer kun til innendørs bruk

Versions

Målskisse
Product

D1

HID-AV C 35-70 /C CDM

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

C1

A1

A2

B1

220-240V 50/60Hz

Product

D1

HID-AV C 35-70 /S

4,5 mm 32,1 mm 110,0

CDM 220-240V

C1

A1

mm

A2

B1

B2

98,5

75,0

63,5

mm

mm

mm

50/60Hz
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Drift og elektrisk
Inngangsfrekvens

50 til 60 Hz

Inngangsspenning

220 to 240 V

Generell informasjon
Antall produkter på MCB (16A type B)

58

(nom.)
Antall lyskilder

1 stykk/enhet

Type lyskilde

CDM

Systemegenskaper
lyskildestrøm På for CDM

39-73 W

Nominell strøm, forkobling til lyskilde

35-70 W

Mekanisk og innfatning
Order Code

Full Product Name

Innfatning

Order Code

Full Product Name

Innfatning

23310700

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

/S

23314500

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

/C
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