
AspiraVision Compact
(35, 50 & 70 W) voor
CDM - Het slimme
elektronische VSA
HID-AspiraVision Compact CDM

AspiraVision is het toonbeeld van uitmuntendheid op het gebied van technologie

voor elektronische HID-VSA´s: topklasse, compact, lichtgewicht en gemakkelijk te

gebruiken, met extra functies voor optimale prestaties van 35, 50 en 70 W CDM-

lampen. De onlangs toegevoegde schakelfunctie levert maximale flexibiliteit voor

gebruikers door de keuze uit drie verschillende vermogens te integreren in één

enkele driver.

Voordelen
• SOFT START maakt installatie met minder stroomonderbrekers mogelijk;

doorlusbedrading maakt snellere, economische installatie mogelijk

• Langere levensduur

• Driver kan met de ingebouwde schakelaar worden ingesteld op 35, 50 of 70 W,

wat betekent dat het niet nodig is de driver te vervangen als de installatie in de

toekomst lampen vereist met een hoger of lager vermogen

Kenmerken
• SOFT START

• Doorlusfunctie (in onafhankelijke uitvoering)

• Verbeterde thermische prestaties

• Geringe elektromagnetische storing

• Spanningsvaldetectie
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Toepassing
• Accent- en decoratieve verlichting voor winkels, openbare ruimten, lobby’s en

kantoren

• Alleen geschikt voor binnengebruik
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Product D1 C1 A1 A2 B1

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

50/60Hz

4,8 mm 34,7 mm 189,2 mm 170,7 mm 83,5 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

Algemene informatie

Aantal lampen 1 stuk/eenheid

 
Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie 50 tot 60 Hz

Ingangsspanning 220 tot 240 V

Aantal producten op MCB (16 A Type

B) (nom.)

58

Mechanische eigenschappen en behuizing

Order Code Full Product Name Behuizing

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

Order Code Full Product Name Behuizing

23312100 HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz /I

HID-AspiraVision Compact CDM
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HID-AspiraVision Compact CDM
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