
Biến thế LED cho dải
đèn LED
LED Transformer 60W 24VDC

Biến thế LED với điện áp không đổi cho ứng dụng LED 24VDC, tương thích với các dải

đèn LED của Philips và nhà cung cấp khác, ngoài ra còn có giao diện 24VDC cho ứng

dụng LED

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung

Loại bóng đèn LV Halogen

Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B) (Tối đa) 13

Tự động khởi động lại Có

 

Thông số vận hành và điện

Điện áp đầu vào 220 đến 240 V

Tần số đầu vào 50 đến 60 Hz

Tần số vận hành (Danh định) 45-66 kHz

Hệ số công suất 100% tải (Danh định) 0,95

Thời gian kích đèn (Danh định) 0,8 s

Hiệu suất điện áp nguồn điện lưới (AC) 202-254V-8%-+6%

Điện áp lưới điện an toàn (AC) -8%-+6%

Chiều rộng dòng khởi động 0,33 ms

Tổn hao công suất (Danh định) 10 W

Đỉnh dòng khởi động (Tối đa) 28 A

Điện áp đầu ra 24 V

 

Đi dây

Loại đầu nối cực đầu vào Đinh vít

Điện dung dây cáp của dây nối thiết bị với bóng

đèn (Danh định)

120 nF

Ngõ vào màu sắc Xanh lục

Cực đầu ra màu sắc Xanh lục

Loại đầu nối cực đầu ra Đinh vít

Chiều dài cáp từ thiết bị tới bóng đèn 1,0 m

Chiều dài dải dây 6.0-8.0 mm

Mặt cắt ngang cực đầu vào 0.75-2.50 mm²

Mặt cắt ngang cực đầu ra 0.75-2.50 mm²

Điện dung dây cáp của dây đầu ra nối đất (Danh

định)

120 pF

 

Đặc tính của hệ thống

Công suất chấn lưu-bóng đèn định mức 60 W

 

Nhiệt độ

Nhiệt độ môi trường (Tối đa) 50 °C

Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu) -20 °C

Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa) 80 °C

Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu) -40 °C

Nhiệt độ vỏ tối đa (Tối đa) 85 °C
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Phê duyệt và Ứng dụng

Dấu phê duyệt Dấu CE Tuân thủ RoHS Chứng nhận

CCC SELV chứng nhận ENEC

 

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ 697013372909000

Tên sản phẩm khác LED Transformer 60W 24VDC

EAN/UPC - Sản phẩm 6970133729090

Mã đơn hàng 913710032267

Phần tử - Số lượng trên một bộ 1

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài 20

Số vật liệu (12 chữ số) 913710032267

Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ) 280,000 g

Bản vẽ kích thước
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LED Transformer 60W 24VDC

Product A1 A2 B1 B2 C1

LED Transformer 60W 24VDC 180 mm 170 mm 52 mm 42,0 mm 30 mm
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