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Hoogvermogen VSA Units ECB330/ECP330

Philips is een van de weinige ondernemingen die in staat zijn totale oplossingen

voor schijnwerperverlichting te leveren die alle noodzakelijke elementen omvatten:

schijnwerper, lichtbron en regel-VSA. Onze innovatieve hoogvermogen GearUnits

zijn ontworpen om te voldoen aan de behoefte van onze klanten aan een compacte

VSA-oplossing die volledig installatieklaar is. De voorbedrade hoogvermogen VSA-

units zijn bestemd voor gebruik in combinatie met schijnwerpers die geschikt zijn

voor hoogvermogen HID-lampen en waarin geen elektrische componenten

geïntegreerd kunnen worden vanwege de beperkte ruimte of de hoge temperaturen.

Een VSA-unit bevat alle elektrische componenten (VSA, ontstekers, condensatoren),

bedrading en aansluitblokken die nodig zijn om de initiële lampontsteking en een

correcte werking van de lamp bij een stabiele stroomsterkte te verzekeren. De

hoogvermogen GearUnits zijn verkrijgbaar in zowel IP 20- (ECB330) als IP 65-

(ECP330) uitvoering.

Voordelen
• Garandeert een betrouwbare werking van het totale Philips schijnwerpersysteem

• Compact formaat en klaar voor gemakkelijke installatie

• Praktisch: alle componenten zijn onafhankelijk gemakkelijk te vervangen
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Kenmerken
• Compacte vorm

• Voldoende hoge vermogensfactor

• Verkrijgbaar in IP 20- en IP 65-uitvoeringen

• Geschikt voor lampen van 2000 W, 1000 W, 600 W en 2x 400/600 W in Philips

schijnwerpers

Toepassing
• IP 20-uitvoering: in masten, kolommen, schakelkasten

• IP 65-uitvoering in VSA-doos: voor buitengebruik

Versions

OPPR ECB330i 0001

Maatschets
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