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Bé tiÕt kiÖm ®iÖn cho ®Ìn ®−êng
Dim250-st
 C«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ho¹t ®éng æn ®Þnh trong m«i tr−êng nãng Èm
 Thay thÕ ph−¬ng ph¸p tiÕt kiÖm b»ng t¾t c¸ch qu·ng
 TiÕt kiÖm ®Õn 50% ®iÖn n¨ng tiªu thô

Dim250-st

 L¾p ®Æt cho tuyÕn chiÕu s¸ng hiÖn cã kh«ng cÇn bæ xung hay
lo¹i bá thiÕt bÞ hiÖn t¹i
 Phï hîp víi c¸c lo¹i ®Ìn cao ¸p l¾p ®Æt t¹i ViÖt Nam
 Gi¸ thμnh hîp lý, thu håi vèn ®Çu t− nhanh

1 ®ªm tiÕt kiÖm 1 kwh
1 n¨m tiÕt kiÖm 365 kwh

ChiÕu s¸ng hiÖu qu¶
B¶o vÖ m«i tr−êng
Hiện nay để tiết kiệm điện cho tuyến đèn cao áp, chủ yếu dựa trên phương pháp cắt điện
xen kẽ các bóng đèn trên tuyến đường vào thời gian thấp điểm, phương pháp này giúp tiết kiệm
điện song có nhiều bất cập là mỗi cột đèn cách nhau 35..45m nếu vị trí nào bị tắt 2 bóng đèn
liên tiếp thì phải đến 130m mới có một bóng đèn sáng điều đó ảnh hưởng không ít tới an ninh
khu vực, mỹ quan đường phố và an toàn giao thông.
Sử dụng DIM250-ST có thể tiết kiệm điện tương đương phương pháp trên nhưng có ưu
điểm là:
 Đèn sáng đều trên toàn tuyến, cung cấp hệ thống chiếu sáng hiệu quả
 Đảm bảo mỹ quan đường phố
 Đảm bảo an ninh, an toàn giao thông

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GIÁ TRỊ

Khả năng tiết kiệm cao nhất

60%

Chế độ tiết kiệm điện

0%, 30%, 40%, 50%, 60%

Đặt thời gian tiết kiệm

0..6h

Công suất đèn đường

150W...250W, 450W

Điện áp vào

160..260VAC

Công suất tự tiêu hao

2W

Nhiệt độ hoạt động

-5..+95 độ C

Nhiệt độ lưu kho

-10..+110 độ C

Tương thích với loại đèn

Các loại đèn SODIUM

Khả năng kết nối truyền thông điều khiển
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JP1

Đặt thời gian
DIMMING

% tiết kiệm
điện

JP3

6 giờ
5 giờ
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