Lighting

Αδιάβροχο TCW060 –
απλώς φως
TCW060
Σχεδιασμένο για χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα, το TCW060 είναι ένα οικονομικό,
συμπαγές αδιάβροχο φωτιστικό. Διατίθενται αποκλειστικές εκδόσεις για τους λαμπτήρες TLD και TL5.Με προστασία IP65 από εισροή ξένων σωμάτων και αποκλειστική λειτουργία με
ηλεκτρονικό μπάλαστ, πρόκειται για μία ανταγωνιστική και ενεργειακά αποδοτική λύση για
υγρούς χώρους – έχοντας το ίδιο κόστος με εκείνο μιας ηλεκτρομαγνητικής λύσης. Ένα
εύκαμπτο κλιπ οροφής διευκολύνει την εγκατάσταση και συντήρηση.

Οφέλη
• Οικονομικό, συμπαγές αδιάβροχο φωτιστικό σχεδιασμένο για χρήση σε απαιτητικά
περιβάλλοντα
• Με αποκλειστική λειτουργία μέσω ηλεκτρονικού μπάλαστ, πρόκειται για μία
ανταγωνιστική και ενεργειακά αποδοτική λύση για υγρούς χώρους στο ίδιο κόστος με
εκείνο μιας τυπικής ηλεκτρομαγνητικής λύσης
• Διατίθενται αποκλειστικές εκδόσεις για τους λαμπτήρες TL5 και TL-D

Χαρακτηριστικά
• Αποκλειστικές εκδόσεις για λαμπτήρες TL-D και TL5
• IP65
• Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
• Εύκαμπτο κλιπ οροφής

Εφαρμογή
• Υγρά περιβάλλοντα
• Κλάδος φωτισμού
• Χώροι στάθμευσης

Χαρακτηριστικά
Τύπος

TCW060
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Πηγή φωτισμού

Φθορισμού:

τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές

TCW060

- 1 ή 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35 W

Εγκατάσταση

- 1 ή 2 x MASTER TL-D / G13 / 18, 36, 58 W
Περιλαμβάνεται

Όχι

λαμπτήρας
Μπάλαστ

Τοποθέτηση σε επιφάνεια
Θερμοκρασία λειτουργίας: -15 ºC < T

Συντήρηση

Αρθρωτό κάλυμμα για εύκολη αντικατάσταση λαμπτήρα

Βασικές εφαρμογές

Υγρά περιβάλλοντα, ελαφριά βιομηχανία, χώροι στάθμευσης

Ηλεκτρονικός, 220-240 V/50-60 Hz:
- Υψηλή συχνότητα (HF)

Οπτικό κάλυμμα

Πολυανθρακικό, πρισματικό (PCP)

Σύνδεση

Βιδωτός σύνδεσμος

Υλικό

Περίβλημα: πολυανθρακικό, γκρι
Κάλυμμα: πολυανθρακικό, με αντοχή στην ακτινοβολία UV
Διατίθεται επίσης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις Glow Wire 850 ºC
Κλιπ οροφής: ανοξείδωτος χάλυβας
Κλιπ καλύμματος: πολυανθρακικό, γκρι ή ανοξείδωτος χάλυβας

© 2022 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον
αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε
ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και
δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά

www.lighting.philips.com

σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

2022, Αύγουστος 3 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές

