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irodáért
EFix mennyezetre szerelt TCS260

Az EFix TL5 lámpatestcsalád elérhető innovatív világítási választás, amely jelentős

energiamegtakarítást tesz lehetővé a régi elektromagnetikus világítás leváltásával a

legújabb Philips technológiára. A termékcsalád optikai teljesítménye megfelel a

legújabb EN-12464 szabványnak, ezáltal biztosítva a fejlett világítás-minőséget

minden típusú alkalmazásban.Nagy frekvenciás elektronikus előtéttel kombinálva a

Philips Master TL5 fényforrások jelentős energiamegtakarítást tesznek lehetővé. Ez a

megtakarítás tovább növelhető a lámpatestbe beépített Luxsense nappali fénytől

függő szabályozás használatával.Az EFix praktikus kialakítása révén egyetlen

formában egyesíti a felületre szerelt (TCS260) és a függesztett lámpatestet

(TPS262). A lámpatest felső részét borító fedél könnyedén eltávolítható, így direkt

vagy direkt/indirekt világítást is kialakíthatunk egyetlen típus segítségével. Az EFix

fényforrásokkal együtt, felszerelésre kész állapotban kerül forgalomba, ezáltal

minimálisra csökkentve a telepítés idejét.

Előnyök
• Kategóriájában a legegyszerűbben felszerelhető termék

• A TL5 fényforrásokhoz illeszkedő kialakítás egyszerűségében esztétikus

• Miniatűr optikát használó, irodai használatra megfelelő lámpatest

Szolgáltatások
• Egyszerű kialakítás

• MASTER TL5 lámpák, amelyek nagyfrekvenciás szerelvényhez használhatóak

• Minioptikák, megfelelnek az EN-12464 szabványnak

• Beépített Luxsense nappalifény-vezérlésű szabályozóval

• Könnyen eltávolítható felső burkolat: lehetővé teszi a fénysugár közvetlen vagy

közvetlen/közvetett beállítását
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Alkalmazás
• Irodák

• Boltok

termékjellemzők

Típus TCS260

Fényforrás Fénycső:

- 1 x vagy 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W

A fényforrást

tartalmazza

Igen (830 vagy 840 színhőmérséklet)

Előtét Elektronikus, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:

- High Frequency Performer Intelligent (HFPi)

- High Frequency Performer (HFP)

- High Frequency Regulator (HFR)

Optika Magasfényű optika, dupla parabolikus (C6)

Félmagasfényű optika, dupla parabolikus (D6)

Matt optika, dupla parabolikus (M6)

Matt tükör, érdesített lamellákkal (M2)

Aszimmetrikus tükör (A)

Csatlakozás Gyorscsatlakozó, kívülről

Szín Fehér, RAL9016 (WH)

Ezüst, RAL9006 (SI)

Opciók Fényszabályozás:

Luxsense nappali fénytől függő szabályozó (LX)

Actilume multifunkciós szabályozó (ACL)

Anyag Ház: festett acél

Optika: festett acél vagy alumínium

Végsapka: polikarbonát

Felszerelés Egyedileg vagy sorban; a lámpatestet az előre felszerelt

mennyezeti szerelőelemre kell pattintani

Kiegészítő elemek Függesztőkészlet tápkábellel - ZCS260 SME WH vagy SI

Megjegyzés Fényforrásokkal, gyorscsatlakozóval és mennyezeti

szerelőelemmel együtt szállítjuk
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