Lighting

PrimaVision SDW-TG
(50W & 100W) para
SDW-TG – Desempenho
de alta qualidade e
robusto
PrimaVision for SDW-TG
Controlo electrónico HID robusto, leve e monobloco para lâmpadas SDW-TG (mini White
SON) Controlo electrónico leve, monobloco para lâmpadas SDW-TG de 50 e 100 W (mini
White SON)

Benefícios
• Desempenho ideal da lâmpada graças a uma tolerância mínima da potência da
lâmpada
• Reduz as diferenças de cor entre lâmpadas e a difusão inicial de lúmens
• O desempenho é independente da tensão de rede

Características
• Disponível como versão Standard (/S) para utilização numa luminária ou com protector
separado para utilização independente num tecto (falso)
• Difusão mínima da potência da lâmpada
• Detecção do fim de vida da lâmpada
• Temperaturas Tambient e Tcase elevadas
• Longa duração de 40.000 horas

Product family leaflet, 2018, Setembro 2

Dados sujeitos a alteração

PrimaVision for SDW-TG

Aplicação
• Iluminação de lojas, para um ambiente acolhedor (por exemplo, em lojas de móveis) e
óptima exposição de produtos frescos (por exemplo, em talhos, padarias, floristas)
• Adequado apenas para utilização no interior
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