
PrimaVision cho CDM
Elite MW
HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Bộ điều khiển điện tử có độ tin cậy cao sử dụng cho các bóng đèn công suất trung

bình: tuổi thọ 80.000 giờ đối với phiên bản Xtreme và 50.000 giờ đối với phiên bản

không thuộc Xtreme

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung

Số lượng bóng đèn 1 chiếc/đơn vị

 

Thông số vận hành và điện

Điện áp đầu vào 220 đến 240 V

Tần số dòng 50 to 60 Hz

Tần số đầu vào 50 đến 60 Hz

Dòng điện rò rỉ xuống đất (Tối đa) 0,5 mA

Dòng điện đầu vào (Danh định) 1.53 A

Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B)

(Danh định)

4

 

Đi dây

Loại đầu nối Nút gài

 

Cơ khí và bộ vỏ

Vỏ đèn /S

 

Phê duyệt và Ứng dụng

Tiêu chuẩn an toàn EN60928, 60926

Tiêu chuẩn môi trường ISO 14001

Dấu phê duyệt Dấu CE Chứng nhận ENEC Chứng nhận CB

 

Thông số sản phẩm

Full EOC 697013372877200

Tên sản phẩm khác HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Mã đơn hàng 913700639480

Phần tử - Số lượng trên một bộ 1

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài 4

Mã sản phẩm (12NC) 913700639480

Trọng lượng thực 2,500 kg

Tên sản phẩm đầy đủ HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz

EAN/UPC - Trường hợp 6970133728789

Tài liệu thông số kỹ thuật, 2023, Tháng 4 15 dữ liệu có thể thay đổi
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Bản vẽ kích thước
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Product D1 C1 A1 A2 B1 B2

HID-PV 315 /S CDM

220-240V 50/60Hz

4,2 mm 60,0 mm 215,0 mm 204,5 mm 128,5 mm 111,5 mm

PrimaVision cho CDM Elite MW
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