
CoreLine Tubular
Waterproof: könnyen
szerelhető, kiváló
minőségű világítás.
CoreLine cső alakú, vízálló

A CoreLine Tubular Waterproof a CoreLine termékcsalád ígéretéhez hűen innovatív,

egyszerűen használható és kiváló minőségű világítótesteket biztosít. Megbízható,

rendkívül hatékony, nagyon hosszú élettartamú lámpatest. A CoreLine Tubular

Waterproof kélt változatban kapható, hogy kielégítse a különféle alkalmazási

területek igényeit. Az ammóniaálló, zárt lámpatest (PMMA cső) állatok, állattartó

telepek és élelmiszeripari alkalmazási területek megvilágítására alkalmas, a PC

változat pedig olyan modern, ipari kialakítású, amely a terméket az általános

világítási alkalmazási területek széles körében teszi használhatóvá. Mindkét változat

jelentős mértékben védett a por, a víz és az ütés ellen, így speciális alkalmazási

területeken is megfelelőek lehetnek. A CoreLine Tubular Waterproof WT210C

lámpatestek energiamegtakarítást biztosítanak, és kevesebb karbantartást

igényelnek. Ugyanakkor az előre beépített átmenő vezetékezésnek és a külső

csatlakozónak köszönhetően szinte pillanatok alatt, szerszám nélkül felszerelhetők,

vagyis felszereléskor nem kell kinyitni a lámpatestet. Ezek a vízálló világítástechnikai

megoldások rugalmasan mennyezetre szerelhetők vagy függeszthetők beltéri és

kültéri környezetben egyaránt.
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Előnyök
• Csökkenti az áram- és karbantartási költségeket

• Gyors, szerszámot nem igénylő szerelés mennyezetre vagy függesztve (beltérben

és kültéren egyaránt)

• Rugalmas rögzítés – forgatható, szabadon elhelyezhető rögzítőelemek

• Ideális állattenyésztési (állattartó gazdaságbeli) és élelmiszeripari alkalmazási

területeken – zárt, ammóniaálló változat (PMMA)

• Modern, ipari kivitelű, PC változat, termekbe, közlekedőhelyiségekbe és általános

világításra alkalmas

Szolgáltatások
• A WT210C 2 változatban kapható: ammóniaálló, zárt PMMA és polikarbonát fedelű

(PC)

• Magas fokú védelem víz, por és ütés ellen: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10

(PC)

• Hosszú élettartam és nagy hatásfok: 50 000 óra a kezdeti szinthez viszonyítva

legalább 80%-os fluxus mellett; 130 lm/W-ig

• Rozsdamentes acél (316) rögzítőelemek és külön rendelhető függesztőkészletek

beltéri és kültéri felszereléshez

• A gyors szerelést előre felszerelt, külső gyorscsatlakozó és átmenő vezetékezés

biztosítja

Alkalmazás
• Élelmiszeripar (PMMA változat)

• Állattartó telepek (PMMA verzió)

• Termek és közlekedőhelyiségek (PC változat)

• (Félig) nyitott parkolók, garázsok

• Műhelyek

• Általános világítás

Versions

Standard product photo, CoreLine

tubular waterproof PC, L1200

Standard product photo, CoreLine

tubular waterproof PC, L1500

Standard product photo, CoreLine

tubular waterproof PMMA, L1200
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Termék részletei

CoreLine tubular waterproof on a

suspension wire

CoreLine tubular waterproof, easy

connection

CoreLine tubular waterproof on a

suspension chain

CoreLine tubular waterproof on a

suspension wire
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Termék részletei

CoreLine tubular waterproof on a

suspension chain

CoreLine tubular waterproof,

installation

CoreLine tubular waterproof,

installation

CoreLine tubular waterproof, easy

connection
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Általános információ

CE-jelölés Igen

IEC védelmi osztály I. biztonsági

osztály

Előtét mellékelve Igen

ENEC-jelölés ENEC-jel

Gyúlékonysági jel Normál

gyúlékonyságú

felületekre

szereléshez

Cserélhető fényforrás Nem

Előtétegységek száma 1 egység

Optikai típus Nagyon széles

sugárzási szög

 
Technikai adatok

Villódzás 1

Stroboszkopikus hatás 1,6

 
Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség 220–240 V

 
Hőmérséklet

Környezetihőmérséklet-tartomány -20 és +40 °C

között

 
Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Nem

 
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak

megfelelően)

Kezdeti színérték (0.38,0.38)SDCM3

Kezdeti korrelált színhőmérséklet 4000 K

Fényáram-tolerancia +/-10%

 
Alkalmazási feltételek

Maximális szabályozási szint Nem

alkalmazható

Véletlenszerű váltásra alkalmas Nem

alkalmazható

Általános információ

Order Code Full Product Name Izzóhuzalos teszt

94737599 WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s

94736899 WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

95385799 WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

94738299 WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s

94735199 WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code Full Product Name

Mech. behatások

elleni védelem

kódja

Por és víz elleni

védelem kódja

94737599 WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC

L1200

IK10 IP68

94736899 WT210C LED70S/840 PSU TW1

PMMA L1500

IK06 IP69K

95385799 WT210C LED39S/840 PSU TW1

PMMA L1500

IK06 IP69K

Order Code Full Product Name

Mech. behatások

elleni védelem

kódja

Por és víz elleni

védelem kódja

94738299 WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC

L1500

IK10 IP68

94735199 WT210C LED50S/840 PSU TW1

PMMA L1200

IK06 IP69K
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© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt

szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló

intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem

képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.

Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.

www.lighting.philips.com
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