Lighting

Pålitelig løsning med
lang levetid
HID-Basic BSN/BMH semi-paralell ten
Forkobling i impregnert elektromagnetisk kopper for bruk med en ekstern
semiparallell tenner for CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- og SON-lamper

Fordeler
• Pålitelig løsning med lang levetid som er beskyttet mot overoppheting
• Minimalt watt-tap takket være opptrekkingsprosessen
• Kontrollutstyr kan fjerninstalleres

Funksjoner
• Alle forkoblinger er utstyrt med ThermoSwitch for å beskytte mot slutt-på-levetidfenomener
• Forkobling kan også brukes sammen med serietenner
• Som standard utstyrt med terminalblokker – stikkontakt tilgjengelig på forespørsel
• Mulighet for jording under montering
• Forkoblinger til alternative nettspenninger/frekvenser tilgjengelig på bestilling

Søknad
• Utendørsbelysning
• Vekstlys
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HID-Basic BSN/BMH semi-paralell ten

Versions

B1

C1

D1

Målskisse
Product

A1

BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz

118 mm 94 mm 61 mm 52 mm 6,2 mm

A2

B1

C1

BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

118 mm 94 mm 61 mm 52 mm 6,2 mm

A1

A2

Drift og elektrisk
Inngangsfrekvens

50 Hz

Inngangsspenning

230 V

Generell informasjon
Antall lyskilder

1 stykk/enhet

Type lyskilde

MH

Systemegenskaper
Order Code Full Product Name

Nominell strøm, forkobling til lyskilde

74068200

35 W

BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz
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D1

HID-Basic BSN/BMH semi-paralell ten

Order Code Full Product Name

Nominell strøm, forkobling til lyskilde

74074300

70 W

BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
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