Lighting

HID-DynaVision
LumiStep Xtreme para
CPO - Regulação de um
passo integrada para
poupança de custos fácil
DynaVision LumiStep Xtreme for CPO
Controladores electrónicos de elevada fiabilidade para lâmpadas CPO; concebidos para
poupar energia através de regulação de um passo integrada e para reduzir os custos de
manutenção graças à vida útil de 80.000 horas e à protecção integrada contra
relâmpagos.

Benefícios
• Em conjunto com a lâmpada CPO, o controlador representa o mais eficiente sistema de
luz branca na indústria na sua gama de potência
• Até 25% de poupança de energia devido à regulação de um passo integrada e à
eficiência do controlador muito elevada (92%)
• Minimiza o custo de manutenção devido à vida útil Xtreme de 80.000 horas e protecção
integrada contra relâmpagos
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Características
• Função de regulação gradual integrada de 100% para 50% de luz (60% de potência) em
três ciclos pré-programados - 6, 8 e 10 horas
• Longa duração Xtreme de 80.000 horas com sobrevivência mínima de 90% a Tc = 80
°C
• Protecção contra relâmpagos Xtreme de 10 kV/5 kA
• Protecção Xtreme contra humidade e vibração
• Estabilização precisa da potência da lâmpada de 95-97% na vasta gama de tensão de
rede de 180-300 V

Aplicação
•
•
•
•

Iluminação residencial
Embelezamento da cidade
Iluminação rodoviária
Auto-estrada
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