Lighting

PrimaVision Mini
(20W, 35W e 50W)
para CDM - Tamanho
reduzido para
aumentar a
criatividade
PrimaVision Mini para CDM
Reator eletrônico HID miniaturizado para lâmpadas CDM – ampliando os limites da
criatividade e da inovação no projeto de luminárias

Benefícios
• A miniaturização possibilita a criação de luminárias requintadas e substituição em
retrofit das halógenas.
• Lâmpada com excelente desempenho devido à tolerância à potência mínima da
lâmpada.
• Fácil criação de luminárias.

Características
• Recurso Loop Through (em versão independente).
• O menor reator com a mais alta wattagem.
• Mínima dissipação de potência da lâmpada.
• Controlado por microprocessador.
• Detecção de fim da vida da lâmpada.
• Altas temperaturas Tambiente e Tcarcaça.
• Longa vida útil de 40.000 horas.
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Aplicação
• Iluminação interna de destaque e decorativa de baixa potência para lojas e
escritórios.

Versions

Desenho dimensional
A2

Product

D1

HID-PV m 20 /S CDM

4,2 mm 30,2 mm 97,3 mm 88,3 mm 43,3 mm

C1

A1

A2

B1

B1

220-240V 50/60Hz
HID-PV m 35 /S CDM

4,2 mm 30,2 mm 97,3 mm 88,3 mm 43,3 mm

220-240V 50/60Hz

C1

D1

A1

Dados elétricos e de operação
Frequência de entrada

50 a 60 Hz

Tensão de entrada

220-240 V

Informações gerais
Número de lâmpadas

1 peça/unidade

Tipo de lâmpada

CDM

Dados mecânicos e de compartimento
Compartimento

/S

Informações gerais
Número de produtos em
Order Code

Full Product Name

Número de produtos em

MCB (16 A tipo B) (Nom.)

913700696066 HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz 32

Order Code

Full Product Name

913700696166

HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz 24

MCB (16 A tipo B) (Nom.)

Características do sistema
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Potência da lâmpadaOrder Code

Full Product Name

balastro nominal

913700696066 HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz 20 W

Potência da lâmpadaOrder Code

Full Product Name

913700696166

HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz 39 W

balastro nominal

© 2019 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto
à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.
As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte
de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de

www.lighting.philips.com

propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.

2019, Janeiro 4 - Dados sujeitos a alteração

