Lighting

Xtreme VSA-units voor
de hoogste
betrouwbaarheid
HID PrimaVision Xtreme Qcan CDO
Zeer betrouwbare elektronische VSA-units voor CDO-lampen; ontworpen om energie te
besparen door een beter lichtrendement te bieden dan magnetische VSA-units en
onderhoudskosten te verminderen dankzij de levensduur tot 80.000 uur en de ingebouwde
bliksembescherming

Voordelen
• Samen met de CDO-lamp produceert de VSA-unit efficiënt wit licht met de beste initiële
kosten
• Tot 10% energiebesparing dankzij het hogere rendement (92%) van de VSA-unit en een
betere vermogensbeheersing bij te hoge spanning (vergeleken met magnetische VSA´s)
• Minimaliseert de onderhoudskosten dankzij de Xtreme levensduur van 80.000 uur en de
geïntegreerde bliksembescherming

Kenmerken
•
•
•
•
•

Xtreme lange levensduur van 80.000 uur met minimaal 90% overlevers bij Tc = 80 °C
Xtreme bliksembescherming 10 kV/5 kA
Xtreme bescherming tegen vocht en trillingen
Beter verlichtingsrendement dan magnetische VSA´s
Nauwkeurige stabilisatie (95-97%) van lampvermogen over een breed
netspanningsbereik van 180-300 V

Toepassing
• Woonwijkverlichting
• Stadsverfraaiing
• Weg- en snelwegverlichting
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HID PrimaVision Xtreme Qcan CDO

Versions

HID-PV Xt 140 CPO Q

Maatschets
D1

4,5 mm 40,0 mm 150,0 mm

C1

A1

A2

B1

133,6 mm

90,0 mm 70,0 mm
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Product
PV Xt Q 150W CDO

C1

B1

A2

A1

© 2018 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de
nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld
voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt
geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en

www.lighting.philips.com

logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.

2018, mei 23 - Wijziging van gegevens voorbehouden

