
Controladores LED
para exteriores
Xitanium reguláveis
(1-10 V)
Xitanium 250w 0.7A 1-10V 230V-Q sXt

As fontes de luz baseadas em LED, caracterizadas pela sua longa duração e

manutenção reduzida, são uma excelente solução para ambientes exteriores. No

entanto, para tirar o máximo partido dos LEDs, estas fontes de luz necessitam de

controladores LED de alta fiabilidade e eficiência. Os controladores LED para

exteriores de output regulável Philips Xitanium (1-10 V) foram especificamente

concebidos para proporcionar um desempenho e uma proteção fiáveis, aliados ao

cumprimento de rigorosos requisitos de desempenho, aprovação e aplicação.

Dados do produto

Informações gerais

Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Máx.) 4

 

Dados elétricos e de funcionamento

Frequência de entrada 50 a 60 Hz

Corrente ondulada de output (Máx.) 15 %

Eficiência máxima 93 %

Corrente de saída (Máx.) 700 mA

Corrente de saída (Nom.) 700 mA

Tolerância de corrente de output (Máx.) 5 %

Tolerância de corrente de output (Mín.) -5 %

Tensão de entrada (CA) 220-240 V

Fator de potência (Mín.) 0.95

Corrente de entrada (Nom.) 1.245 A

Pico da corrente de irrupção (Máx.) 53,4 A

Potência de saída (Nom.) 124.6-250 W

Tensão de saída 178-357 V

Corrente de output predefinida 700 mA

Largura da corrente de irrupção até 50% do pico 482 µs

Medição de energia False

Corrente constante (CC) True

Tensão constante (CV) False

Diagnóstico False
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Cabeamento

Tipo de conector dos terminais de entrada cable

"Hot wiring" No

Tipo de conector dos terminais de saída cable

Secção transversal de cabo de saída (Máx.) 1,5 mm²

Secção transversal de cabo de saída (Mín.) 0,25 mm²

Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada 0,6 m

Comprimento do cabo de entrada 9-10 mm

Comprimento do cabo descarnado de output 9-10 mm

Secção transversal de cabo de entrada (Máx.) 1,5 mm²

Secção transversal de cabo de entrada (Mín.) 0,25 mm²

 

Temperatura

Temperatura ambiente (Máx.) 55 °C

Temperatura ambiente (Mín.) -40 °C

Temperatura de armazenamento (Máx.) 80 °C

Temperatura de armazenamento (Mín.) -40 °C

Vida útil da caixa em T (Nom.) 70 °C

T-máxima na caixa (Máx) 80 °C

 

Controles e regulação

Regulável true

Interface de controlo 1-10V

Intervalo de regulação 100-10 %

 

Dados mecânicos e de revestimento

Compartimento Q-can

Dimensões do corpo 215.8 x 89.4 x 42

 

Aprovação e aplicação

Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) 4/4 kV

Humidade relativa (funcionamento) (Máx.) 95 %

Humidade relativa (funcionamento) (Mín.) 10 %

Humidade relativa (armazenamento) 10-95 %

Classificação de isolamento Class I

Proteção contra curto-circuitos Protected

Proteção contra excesso de potência Protected

Proteção contra circuitos abertos Protected

Marcas de aprovação Certificação CCC Marca CE

Modo de corredor False

 

Dados do produto

Código do produto completo 694793916957300

Nome de produto da encomenda Xitanium Dim 250W 0.7A 1-10V 230V

Q

EAN/UPC – Produto 6947939169573

Código de encomenda 16957300

Numerador – Quantidade por embalagem 1

Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior 9

Material SAP 929000838508

Peso líquido SAP (Peça) 1,305 kg

Desenho dimensional

Xitanium Dim 250W 0.70A 1-10V 230V Q

Product A1 B1 C1 A2 D1

Xitanium Dim 250W 0.7A

1-10V 230V Q

240,8 mm 89,4 mm 42 mm 224,62 mm 6,34 mm
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