Lighting

Předřadníky Xtreme
pro maximální úsporu
energie
DynaVision Programmable Xtreme for CDO
Vysoce spolehlivé a flexibilní elektronické předřadníky pro světelné zdroje CDO; jsou
navrženy tak, aby díky integrovaným ovladačům snižovaly spotřebu energie a aby
díky životnosti 80 000 hodin a integrované ochraně proti zásahu bleskem snižovaly
náklady na údržbu. Řada DynaVision Programmable představuje dokonalý základ
pro řešení správy osvětlení jakéhokoli druhu.

Výhody
• Umožňuje dvousměrnou komunikaci s osvětlovací sítí (prostřednictvím rozhraní
DALI)
• Úspora energie až 40 % díky integrovaným možnostem regulace stmívání a velmi
vysoké účinnosti předřadníku
• Minimalizuje náklady na údržbu díky extrémní životnosti 80 000 hodin a
integrované ochraně proti zásahu bleskem

Vlastnosti
• Programovatelný pomocí standardního digitálního rozhraní (DALI) a ovladatelný
pomocí protokolu DALI
• Nabízí několik integrovaných možností ovládání (DynaDimmer, LineSwitch,
AmpDim, Constant Light Output, Adjustable Light Output)
• Nejdelší životnost u elektronických předřadníků: 80 000 hodin s mírou přežití 90
% při teplotě Tc = 80 °C
• Ochrana proti zásahu bleskem 10 kV / 5 kA
• Přesná stabilizace výkonu zdroje 95–97 % napříč širokým rozsahem napájecího
napětí 180–300 V
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DynaVision Programmable Xtreme for CDO

Aplikace
• Pouliční osvětlení
• Osvětlení obytných oblastí
• Zkrášlování měst
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