Technický list výrobku

4ArXS HSD 575 W/72
4ArXS HSD | Halogenidové výbojky s krátkým obloukem a dlouhou životností

Druh použití
_ Zábava
_ Architektonické osvětlení

__

Výhody produktu
_ Zvláště dlouhá životnost
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Technické údaje

Parametry
Jmenovitý výkon

575,00 W

Jmenovité napětí

88,0 V

Provozní napětí světelného zdroje

88 V

Jmenovitý proud

7,2 A

Proud světelného zdroje

7,2 A

Fotometrické údaje
Jmenovitý světelný tok

45000 lm

Teplota chromatičnosti

7200 K

Světelná účinnost

75 lm/W

Rozměry & váha

__

Průměr

30,0 mm

Délka

135,0 mm

Vzdálenost světelného středu

65,0 mm

Životnost
Střední doba života

3000 h

Další údaje o produktu
Patice

GX9.5

Vlastnosti
Provozní poloha hořáku

Other

Certifikáty & standardy
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EEI – Energetický štítek

C

__
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Bezpečnostní pokyny
Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky 4ArXS HSD používat jen v
uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na
přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření.
Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v
návodu k obsluze.

Logistické údaje
Kód výrobku

Popis výrobku

Jednotka balení
(kusy/jednotku)

Rozměry (délka x
šířka x výška)

Objem

Hrubá hmotnost

4008321625809

4ArXS HSD 575
W/72

Folding carton box
1

57 mm x 57 mm x
173 mm

0.56 dm³

100.00 g

4008321625816

4ArXS HSD 575
W/72

Shipping carton box
10

295 mm x 125 mm x
190 mm

7.01 dm³

1104.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo
vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

__

Další informace najdete v následujících brožurách, které jsou k dispozici na vyžádání od firmy OSRAM:
„Technologie a použití halogenidových výbojek“
„Pokyny pro předřadníky a zapalovače pro halogenidové výbojky“
„Dostupnost předřadníků a zapalovačů“
„4ArXS má vše“ – Inovativní halogenidové výbojky pro kreativní architektonické a efektové nasvícení
CD-ROM 4ArXS HSD

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.
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