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Philips Estanque
TCW060
Estanque TCW060
Concebida para a utilização em ambientes exigentes, a TCW060 é uma luminária
estanque compacta e económica. Estão disponíveis versões para lâmpadas TL-D e
TL5.Com protecção até ao nível IP65 e com funcionamento através de balastr
electrónico, trata-se de uma solução com poupança de energia competitiva para
espaços húmidos – com o mesmo custo que uma solução electromagnética. Um
grampo flexível de fixação ao tecto permite uma instalação e uma manutenção
fáceis.

Benefícios
• Luminária económica, à prova de água, compacta concebida para ambientes
exigentes
• Funciona unicamente através do equipamento electrónico, trata-se de uma
solução com poupança de energia competitiva para espaços húmidos, com o
mesmo custo de uma solução electromagnética padrão.
• Estão disponíveis versões para lâmpadas TL5 e TL-D

Características
• Versões para lâmpadas TL-D e TL5
• IP65
• Controlo electrónico
• Clip de tecto flexível

Aplicação
• Ambientes húmidos
• Indústria de iluminação
• Garagens

Especificações
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Dados sujeitos a alteração

Estanque TCW060

Tipo

TCW060

Fonte de luz

Fluorescente:

Material

Tampa: policarbonato, resistente a UV

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

Grampos de fixação ao tecto: aço inoxidável

- 1 ou 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35 W
Lâmpada incluída

Não

Balastro

Electrónico, 220-240 V/50-60 Hz:

Compartimento: policarbonato, cinzento

Grampos de fixação da tampa: policarbonato, cinzento
Instalação

Montagem em superfície
Temperatura de funcionamento: -5ºC < T

- Alta frequência (HF)

Manutenção

Tampa com dobradiças para fácil substituição da lâmpada

Tampa óptica

Policarbonato, prismático (PCP)

Principais utilizações

Ambientes húmidos, indústrias ligeiras, garagens

Ligação

Conector de parafuso (SCREW)
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