Lighting

Chấn lưu từ đơn giản,
mạnh mẽ
Chấn lưu điện HID Cơ bản cho bóng đèn HPL và
HPI (PLUS)
Chấn lưu HID Cơ sở là chấn lưu điện từ (HID tiêu chuẩn) đã thấm nhiễm để sử dụng
cho bóng đèn HID, kết hợp với kích đèn bên ngoài.

Lợi ích
• Giới hạn thể tích cuộn dây chấn lưu; cũng giúp giảm khối lượng
• Lắp đặt và đi cáp đơn giản

Tính năng
• Quy trình quấn dây Orthocyclic
• Chấn lưu được trang bị các khối đầu cực có bắt vít tiêu chuẩn
• Hỗ trợ nối đất trong khi lắp thiết bị (Chấn lưu HID Tiêu chuẩn)
• Tiêu hao công suất thấp

Ứng dụng
• Dành cho các ứng dụng tích hợp sẵn cho chiếu sáng đường bộ và công cộng với
bóng đèn HPL, HPI và HPI (Plus)
• Nên giới hạn chỉ sử dụng chấn lưu HID Cơ bản lắp sẵn trong bộ đèn, khi kiểm soát
được độ ẩm tương đối.
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Thông số vận hành và điện
Tần số đầu vào

50 Hz

Điện áp đầu vào

220 V

Đặc tính của hệ thống
Order Code

Full Product Name

Công suất Định mức Chấn lưu-Bóng đèn

Order Code

Full Product Name

Công suất Định mức Chấn lưu-Bóng đèn

913710100442

BHL 250L 200

250 W

913713017242

BHLE 250L 200 TS

250 W

913710100542

BHL 400L 200

400 W

913713017342

BHLE 400L 200 TS

400 W
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